
Laima Rekevičienė

Druskininkiečiai, ko gero, jau 
spėjo įsidėmėti drąsią jauną 
tamsiaplaukę merginą, kuriai 
patinka išsiskirti savitu dra-
bužių stiliumi, ryškiai dažy-
tis lūpas, puoštis originaliais 
aksesuarais. Tokia yra Auš-
ra Barštytė, originalių ranki-
nių kūrėja, Vilniaus šurmulį iš-
keitusi į Druskininkų ramybę. 

Kas galėjo talentingą ir jau 
spėjusią išgarsėti menininkę 
priversti sostinę iškeisti į ku-
rortą? Apie tai kalbėjomės su-
sitikę vos prieš mėnesį atida-
rytoje studijoje, kurioje Aušra 
tądien „Mano Druskininkai“ 
žurnalistę pasitiko su savo 
numylėtine, bišone Perla. 

– Visada smagu, kai jaunas 
žmogus gyvenimui ir karjerai 
pasirenka Druskininkus. Kas 
Jus labiausiai čionai traukė?

– Pati esu kilusi iš Veisiejų. 
Druskininkuose gyvena mano 
mamos seserys, todėl nema-
ža mano vaikystės dalis prabė-
go Druskininkuose. Iki šiol devy-
nerius metus gyvenau ir dirbau 
Vilniuje. Bet pasiilgau gam-
tos ir grįžau atgal į šį kraštą.

Labiausiai traukė ramybė. Mano 
gyvenimas sostinėje buvo tikrai 
intensyvus – ir studijavau, ir dir-
bau. Net ir naktimis. Tiesiog pa-
vargau nuo viso to triukšmo, nuo-
latinio bėgimo. Būdavo, darbų 
sūkuryje net nepastebėdavau, 

kai žiemą pakeisdavo vasara... 
Prieš porą metų pradėjau 

kurti rankines. Vienerius me-
tus tuo pat metu ir siuvau ranki-
nes, ir dar dirbau vadybininke. 
Teko apsispręsti, ar aš toliau no-
riu gyventi tokiu beprotišku tem-
pu, ar pasirinkti kurią nors vie-
ną sritį. Pasirinkau – atsisakiau 
darbo ir norėjau toliau tobulin-
ti savo žinias bei įgūdžius ran-
kinių kūrimo srityje, ieškoti nau-
jų metodų, kurti naujus modelius.

– Dabartinė Jūsų veikla visiš-
kai nesusijusi su įgyta speci-
alybe. Juk esate diplomuota 
bioinžinierė.

– Lazdijuose su pagyrimu bai-
giau meno mokyklą. Visi mano 
mokytojai tuomet tikėjosi, kad 
ateitį siesiu su menais. Ir net su-
pyko, kad pasirinkau kitokias stu-
dijas. O aš tuo metu maniau, kad 
iš meno neišgyvensiu, todėl rin-
kausi, kaip man tada atrodė, nor-
malią specialybę. Labai patiko 
matematika, chemija, todėl nu-
sprendžiau studijuoti bioinžineri-
ją. Tam intensyviai ruošiausi nuo 
pat dešimtos klasės. Ir įstojau, 
pabaigiau, šiek tiek dirbau pagal 
specialybę laboratorijoje: ateini 
septintą valandą ryte, visą dieną 
avi šlepetes, vilki chalatą, ir darai 
„tą patį per tą patį“. Tik keiti me-
džiagas, jų koncentracijas. Dar-
bas labai monotoniškas. Padirbau 
metus ir supratau – tai ne man...

– Tuomet išbandėte save va-

dybos srityje?
– Septynerius metus teko dirbti 

įvairiuose klubuose, vėliau – „Sti-
kliuose“. Po kurio laiko jau norė-
josi naujos veiklos. Tuo metu vie-
nas pažįstamas pakvietė dirbti 
vadybininke – tokio darbo iki tol 
nebuvau dirbusi, todėl nauja sri-
tis sudomino. Sėkmingai dirbau 
dvejus metus. Tačiau man labai 
trūko kūrybos, todėl tuo pat metu 
ėmiausi ir kūrybinių ieškojimų. 

Tiesa, aš visą gyvenimą ką nors 
kūriau. Išmėginau juvelyriką, kū-
riau auskarus, lankelius plau-
kams, net drabužius siuvau...  

– O kaip atsirado rankinės ir 
delninės?

– Vienu metu pačiai labai norė-
josi estetiškos, gražios delninės. 
Kai pradėjau siūti rankines, Lietu-
voje dar nebuvo tokių gamintojų, 
kurie siūtų delnines, kurios išlai-
kytų savo formą. Iš pradžių ma-
niau siūti jas iš odos, bet prisi-
miniau, kad kažkur esu mačiusi 
sukurtas iš austinių juostų. Suma-
niau pati talpią rankinę iš juos-
tų sukurti. Maniau, važiuodama 
į darbą, į tokią galėčiau įsidėti ir 
maistą pietums, ir kitų reikalingų 
daiktų. Taigi pirmiausia iš juos-
tų ir pasisiuvau tokią „terbelę“. 

Vėliau pamaniau, kad iš jų ga-
liu ir delninę pasisiūti. Nuo to ir 
prasidėjo eksperimentai – kaip 
tas juostas susiūti, kad jos tvir-
čiau laikytųsi, kaip išgauti formą, 
kaip ją išlaikyti. Pamažu pavyko, 
ir dabar jau nesuskaičiuoju, kiek 

rankinių ir delninių esu pasiuvusi. 
Supynus austines juostas, iš-

gaunamas efektas, tarsi delninė 
pasiūta iš skirtingų kvadratėlių – 
man patinka tokia šviesos žais-
mė. Be to, iš juostų pasiūtos ranki-
nės ar delninės atrodo įdomiai – ir 
prabangiai, ir tuo pačiu papras-
tai. Pintų juostų elementus pri-
taikiau ir kaip puošybos detales.

Net mano prekinis ženklas 
„Banda by Ausra“ gimė iš tų juos-
tų. Mano kuriamų rankinių pagrin-
das supintas iš austinių juostų, 
gaminamų Italijoje. O italų kalbo-
je žodis „banda“ reiškia „juosta“. 

– Apie jauną unikalių rankinių 
kūrėją garsas, ko gero, netruko 
pasklisti?

– Yra vienas rankinės modelis, 
kuris mane išpopuliarino. Dar ir 
dabar jis vienas iš paklausiausių.

Susikūriau „Facebook“ paskyrą, 
kurioje paskelbėme gražių nuo-
traukų su mano siūtomis rankinė-
mis. O didžiausio dėmesio sulau-
kiau po ten paskelbto konkurso, 
kuriame mano sekėjai galėjo lai-
mėti rankinę. Tuomet mano ranki-
nėmis pradėjo domėtis ir stiliaus 
namai, butikai. Pradėjau su jais 
bendradarbiauti. Iš pradžių buvo 
tik Vilnius, vėliau – Kaunas, Šiau-
liais, Klaipėda, Utena, Panevėžys. 

Modelius kuriu įvairaus amžiaus 
ir stiliaus moterims. Yra rankinių, 
kurias renka-
si labiau meno 
žmonės, mėgs-
tantys išskirti-
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A. Barštytė: „Druskininkai man yra ypatingas miestas. Dėl to čionai atvykau iš Vilniaus.“/Manto Naugolniko nuotrauka
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Kviečiame bendruomenę 
konsultacijoms į Druskinin-
kų savivaldybės administra-
ciją atvykti nustatytu laiku, o 
iškilus skubiems klausimams 
pirmiausia paskambinti atsa-
kingiems specialistams Sa-
vivaldybės tinklalapyje www.
druskininkai.lt nurodytais tel. 
numeriais.

Tikslūs specialistų konsultaci-
jų laikai nustatyti atsižvelgiant į 
konsultacijų poreikį ir atskirų sri-
čių specifiką. 

Atvykus ne konsultacijoms skir-
tu metu  gali tekti laukti. Nusta-
tytomis valandomis atvykę gy-
ventojai yra aptarnaujami žymiai 
greičiau ir operatyviau.

Taip pat kviečiame bendruo-
menę aktyviai naudotis galimybe 
paslaugas užsisakyti internetu 
taip taupant ir savo, ir specialistų 
laiką. Druskininkų savivaldybės 
administracija yra sudariusi ga-

limybę elektroniniu būdu užsisa-
kyti teikiamas paslaugas pačia-
me Socialinės paramos skyriuje 
– pastatė kompiuterį ir reikiamą 
įrangą klientams Skyriaus lau-
kiamajame ir moko gyventojus 

kaip pateikti prašymą el. būdu. 
Kompiuteriu užpildyti prašymą 
dažnai yra greičiau ir patogiau – 
taip gyventojai gali taupyti savo 
laiką.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorės Vil-
mos Jurgelevičienės teigimu, 
savivaldybėje taikomos įvai-
rios administracinės naštos ma-
žinimo priemonės, taip užtikri-
nant  teikiamų paslaugų kokybę. 
„Džiaugiuosi, kad gyventojų ap-
tarnavimo „vieno langelio“ prin-
cipu sistema pasiteisino. Žmo-
nėms nereikia stovėti eilėse, 
ieškoti specialistų klaidžiojant 
tarp kabinetų. Taip taupomas 
ir gyventojų, ir specialistų lai-

kas. Dar vienas būdas efekty-
viai gauti paslaugas – užsisakyti 
jas elektroniniu būdu. Kviečiu gy-
ventojus drąsiai konsultuotis su 
savivaldybės specialistais, kurie 
pamokys, kaip užsisakyti jums 
aktualias paslaugas“, – sakė V. 
Jurgelevičienė.

Primename, kad Druskininkų 
savivaldybės Vasario 16-osios 
g. 7 esančiame pastate įdiegus 
patogesnę ir greitesnę gyvento-
jų aptarnavimo „vieno langelio“ 
principu sistemą, jau antrus me-
tus gyventojai aptarnaujami grei-
čiau ir kokybiškiau. 2017 metais 
aptarnauta beveik 8000 klientų, 
per pirmąjį 2018 metų pusmetį – 
beveik 3000.

Gyventojai kviečiami konsultuotis nustatytu laiku

Susitikimo metu aptartas nevyriausybinių organizacijų indėlis, teikiant socialines paslaugas, jas plėtojant bei tobulinant/Gintarės 
Varnelienės nuotrauka

Informuojame, kad atsižvel-
giant į Alytaus regiono aplin-
kos apsaugos departamento 
ir VĮ valstybinių miškų urėdi-
jos reikalavimus nuo liepos 
24 dienos uždaromos ir likvi-
duojamos Viečiūnų seniūnijo-
je miško teritorijoje esančios 
4 stambiųjų ir kitų atliekų su-
rinkimo aikštelės. Uždaromos 
ir likviduojamos šios aikšte-
lės: Grūto, Latežerio (Kermu-
šijos), Neravų kaime ir prie so-
dininkų bendrijos „Dainava“.

Druskininkų savivaldybė, norė-
dama padėti gyventojams tvar-
kyti atliekas, dar prieš dešimt 
metų Viečiūnų ir Leipalingio se-
niūnijose prie didžiųjų gyvenvie-
čių suderinusi su visomis tarny-
bomis įrengė stambiųjų bei kitų 
atliekų surinkimo aikšteles (šiuo 
metu veikia 9), jų paslaugas gy-
ventojams teikė nemokamai. 
Aikštelės įrengtos siekiant užti-
krinti Druskininkų savivaldybės 
miškų švarą ir tvarką, kad juose 
nebūtų palikta begalės atliekų ir 
neatsirastų nelegalių sąvartynų.

Tačiau šiuo metu minėtos 4 
aikštelės, esančios Viečiūnų 

seniūnijos teritorijos miškuose 
kliūva aplinkosaugos bei miš-
kų ūkio atstovams: grasinama 
baudomis, nesileidžiama į jokius 
kompromisus. Todėl nėra kitos  
išeities, tik likviduoti miško teri-
torijoje esančias atliekų aikšte-
les.

Druskininkų savivaldybė yra 
viena miškingiausių, todėl įren-
gus aikšteles per dešimtmetį 
pavyko suvaldyti situaciją: miš-
kai tapo švarūs, bendruomenė 
sąmoningai ir sąžiningai tvarko 
atliekas, pakelėse ir atokesnėse 
aikštelėse nebėra kalnų šiukšlių 
ir nelegalių, aplinkosauginių rei-
kalavimų neatitinkančių sąvarty-
nų.

Dėkojame bendruomenei bei 
kviečiame ir toliau atsakingai 
tvarkyti atliekas.

Minėtų kaimų, prie kurių likvi-
duojamos aikštelės, gyventojai 
atliekas turės vežti į UAB „Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centras“ organinių atliekų kom-
postavimo ir stambiųjų bei kitų 
atliekų surinkimo aikšteles Drus-
kininkuose (Gardino g. 100-102) 
ir Leipalingyje.

Viečiūnų seniūnijos 
gyventojų dėmesiui!

Uždaromos ir likviduojamos šios aikštelės: Grūto, Latežerio (Kermušijos), Neravų kaime ir 
prie sodininkų bendrijos „Dainava“/Agnės Baranauskaitės nuotrauka

PASLAUGA PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Architektūra, teritorijų plana-
vimas 8.00-17.00 8.00-17.00 13.00-17.00

Aplinkosauga, atliekos, 
želdiniai 8.00-12.00

Pirminė teisinė pagalba 13.00-17.00 8.00-12.00
Civilinė metrikacija, gyvena-
mosios vietos deklaravimas 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00

Švietimas, sportas, jaunimas 8.00-10.00 8.00-10.00
Ūkis, transportas, gatvės, 
šiluma 10.00-12.00 10.00-11.00

Būstas, bendrijos 10.00-11.00 8.00-11.00 10.00-11.00
Žemės ūkis 8.00-12.00 8.00-12.00
Kultūra 15.00-17.00
Archyvas 8.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 8.00-10.00
Prekybos ir paslaugų 
leidimai, Alkoholio ir tabako 
licencijos

14.00-16.00 13.00-15.00

Reklamos leidimai, Kurorto 
rinkliava, Mokesčių klausimai 10.00-12.00 10.00-11.00

„Džiaugiuosi, kad gyventojų 
aptarnavimo „vieno langelio“ principu 
sistema pasiteisino. Žmonėms nereikia stovėti 
eilėse, ieškoti specialistų klaidžiojant tarp 
kabinetų. Taip taupomas ir gyventojų, ir 
specialistų laikas. Dar vienas būdas efektyviai 
gauti paslaugas – užsisakyti jas elektroniniu 
būdu. Kviečiu gyventojus drąsiai konsultuotis 
su savivaldybės specialistais, kurie pamokys, 

kaip užsisakyti jums aktualias paslaugas“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės administra-
cijos vadovai bei darbuotojai 
susitiko su svečiais aptar-
ti naujų socialinių ir švietimo 
paslaugų.

Susitikime dalyvavo Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičienė, 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Viole-
ta Grigorienė, Druskininkų sa-
vivaldybės Socialinių paslaugų 
centro direktorė Asta Aleksie-
nė, Tarpinstitucinio bendradar-
biavimo koordinatorė Nijolė Ba-
zienė, Asmens ir visuomenės 
sveikatos skyriaus vedėja Eve-

lina Raulušaitienė ir Švietimo, 
Socialinės paramos bei Investi-
cijų ir turto valdymo skyrių dar-
buotojos.

Susitikimo metu aptartas ne-
vyriausybinių organizacijų in-
dėlis teikiant socialines paslau-
gas, jas plėtojant bei tobulinant. 
Su svečiais kalbėta apie vai-
kų, paauglių ir šeimų stovyklas, 
neformaliojo ugdymo progra-
mas, jų įvairovę ir naudą. Dis-
kutuota apie pagalbą priklau-
somybių turintiems žmonėms 
ir jų šeimoms. Susitikime taip 
pat svarstytos galimybės plės-
ti socialines paslaugas fizinę 
ar psichikos negalią turintiems 

žmonėms, diskutuota, kokios 
savivaldybių organizuojamos 
socialinės paslaugos turėtų būti 
plėtojamos ateityje.

„Nuolat bendraudami su žmo-
nėmis ir padėdami jiems spręs-
ti kylančias problemas ieško-
me socialinių paslaugų plėtros 
galimybių. Stengiamasi suteik-
ti kiekvieno žmogaus poreikius 
atitinkančias paslaugas savival-
dybės darbuotojai visada lau-
kia naujų idėjų bei pasiūlymų“, 
– susitikime kalbėjo Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė.

Druskininkų savivaldybėje pristatytos 
naujos socialinės paslaugos
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Nedarbo lygis Druskininkuo-
se – mažesnis nei šalies vi-
durkis. Naujausiais Lietuvos 
darbo biržos duomenimis šių 
metų liepos 1 dieną nedarbo 
lygis Druskininkuose siekė 
8,2 procentų, o šalies vidur-
kis – 8,3 procentus.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorės Vil-

mos Jurgelevičienės teigimu 
nedarbo rodiklių mažėjimas 
Druskininkuose – efektyvaus 
savivaldos, darbo biržos ir vers-
lo bendradarbiavimo bei įgyven-
dinamų programų rezultatas.

„Siekdami mažinti nedarbo lygį 
Druskininkuose kasdien ben-
dradarbiaujame ir su vietiniais 
verslininkais, ir su darbo biržos 
darbuotojais. Daug dėmesio ski-
riame jaunimo nedarbo maži-
nimui – šiais metais sėkmingai 
tęsiame puikių atgarsių sulau-
kusią, Jaunimo užimtumo centro 
įgyvendinamą, Jaunimo verslu-
mo ir integracijos į darbo rinką 
programą. Ši programa suteikia 

galimybę jauniems žmonėms iš-
bandyti savo jėgas darbo rinko-
je ir įgyti profesinės patirties“, 
– kalbėjo savivaldybės admi-
nistracijos direktorė, bei pridū-
rė, kad daug dėmesio skiriama 
ir nepasiturinčių gyventojų įdar-
binimui.

Alytaus apskrityje didžiausias 
nedarbas išlieka Lazdijų rajo-
no savivaldybėje – 14,5 procen-
to. Alytaus rajono savivaldybėje 
registruotas nedarbas siekia 9,9 
procento, Varėnos rajono savi-
valdybėje – 9,3 procento, Aly-
taus miesto savivaldybėje – 8,6 
procentų.

Nedarbo lygis Druskininkuose – mažesnis 
už Lietuvos vidurkį

Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija (VTEK) atmetė kon-
servatoriaus Viliaus Semeškos 
skundą,  ir paliko galioti Druski-
ninkų savivaldybės Etikos komi-
sijos sprendimą, kad konserva-
torius V. Semeška savo elgesiu 
pažeidė valstybės politikų elge-

sio principus: pagarbos žmogui 
ir valstybei, skaidrumo ir viešu-
mo, sąžiningumo ir padorumo.

Tokį sprendimą Druskinin-
kų savivaldybės Etikos komisija 
priėmė po to, kai kreipėsi į Vil-
niaus apygardos prokuratūrą su 
prašymu ištirti, ar VRK narys ir 
Druskininkų savivaldybės Tary-
bos narys konservatorius V. Se-
meška, neturėdamas vidurinio 
išsilavinimo, galėjo teisėtai įgy-
ti aukštąjį išsilavinimą, ir gavo 
Prokuratūros patvirtinimą, kad 
konservatorius V. Semeška yra 
nebaigęs vidurinės mokyklos. 
Etikos komisija taip pat nustatė, 
kad V. Semeška pateikė tikrovės 
neatitinkančią bei žinomai netei-
singą informaciją apie savo išsi-
lavinimą, sąmoningai klaidinda-
mas visuomenę ir Seimo narius.

Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija atmetė konservatoriaus 

V. Semeškos skundą

VTEK paliko galioti Druskininkų 
savivaldybės Etikos komisijos sprendimą, 
kad jis savo elgesiu pažeidė šiuos 
valstybės politikų elgesio principus: 
pagarbos žmogui ir valstybei, skaidrumo ir 
viešumo, sąžiningumo ir padorumo/Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas turizmo specialistas

Ieškomas turizmo srities profesionalas, puikiai išmanantis Lietuvos 
ir užsienio turizmo politiką bei šiuolaikinės turizmo rinkos tendencijas, 
atkakliai siekiantis užsibrėžtų tikslų ir drąsiai žiūrintis į turizmo srities 
iššūkius. 

Mes siūlome:
• Išskirtinę galimybę prisidėti prie populiariausio Lietuvos kurorto įvaizdžio 

kūrimo;
• Puikias sąlygas realizuoti savo idėjas, ugdyti kompetencijas ir profesionalumą;
• Įdomų, dinamišką ir iššūkių kupiną darbą profesionalioje, draugiškoje ir 

tobulėti skatinančioje komandoje;
• Socialines garantijas bei kvalifikaciją ir pastangas atitinkantį darbo užmokestį.
Darbo pobūdis:
• Kurorto turizmo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
• Tarptautinių ir vietinių turizmo srities projektų inicijavimas, planavimas ir 

įgyvendinimas;
• Savivaldybės turizmo įstaigų koordinavimas ir bendradarbiavimas su verslo 

objektais;
• Bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su Lietuvos ir užsienio institucijomis, 

teikiančiomis turizmo paslaugas;
• Turizmo srities renginių planavimas ir koordinavimas;
• Delegacijų iš užsienio ir Lietuvos vizitų organizavimas, planavimas ir 

koordinavimas;
• Druskininkų savivaldybės atstovavimas ir reprezentacija. 

Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas turizmo srities išsilavinimas;
2. Lietuvos ir užsienio turizmo politikos išmanymas;
3. Patirtis dirbant turizmo, marketingo, e-rinkodaros srityse;
4. Strateginio planavimo principų ir metodų taikymas;
5. Puikūs rašytinės komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas rengti profesionalias 

prezentacijas;
6. Gebėjimas savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti nustatyti veiklos 

prioritetus;
7. Mokėti savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas bei teikti 

pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų.
8. Geri anglų ir rusų kalbų kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai

Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis) bus kviečiami tik 
pasirinkti pretendentai.

 Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome siųsti 
Druskininkų savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos 
skyriui iki 2018 m. rugpjūčio 16 d.  el. p. zivile.s@druskininkai.lt

Pasiteirauti galima tel. (8 313) 55 430 arba el. p. zivile.s@druskininkai.lt

Rugpjūčio 11 dieną Druski-
ninkų aerodrome druskinin-
kiečių ir kurorto svečių lau-
kia neužmirštamas reginys 
– akrobatinio skraidymo ko-
manda „Anbo“ Druskininkuo-
se sieks Lietuvos ir pasaulio 
rekordų. Būtent Druskinin-
kuose startuos akrobatinio 
skraidymo meistrų Lietuvos 
šimtmečiui skirta programa 
„Šimtmečio rekordai“.

Druskininkų aerodrome vyk-
sianti įspūdinga aviacijos šventė 
žada prikaustyti dėmesį: akro-
batinio skraidymo meistrai triu-
kus atliks tarp specialiai su-
montuotų kranų strėlių, netrūks 
ekstremalių šou elementų.

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės vadovai, adminis-
tracijos ir įvairių institucijų spe-
cialistai susitiko su renginio ko-
ordinatoriumi Gintaru Šurkumi ir 
aptarė organizacinius renginio 
klausimus.

„Druskininkai yra atviri visoms 
idėjoms ir labai džiaugiuosi, kad 
daugelis tų idėjų tampa tradicijo-
mis. Dvejus pastaruosius metus 
akrobatinio skraidymo komanda 
„Anbo“ druskininkiečiams ir ku-
rorto svečiams dovanojo labai 
įdomią programą, o šiais metais 
laukia dar įspūdingesnis šou. 
Mums garbė, kad Lietuvos šim-
tmečiui skirta programa „Šim-
tmečio rekordai“ prasidės būtent 

Druskininkuose. Esu įsitikinęs, 
kad su gausiu druskininkiečių ir 
kurorto svečių palaikymu  akro-
batinio skraidymo meistrai tikrai 
pasieks Lietuvos ir pasaulio re-
kordus. Kviečiu visus nepraleis-
ti šio įspūdingo reginio“, – sakė 
Druskininkų savivaldybės meras 
R. Malinauskas.

Išsamesnę informaciją apie 
renginį jau netrukus galėsite 
rasti Druskininkų kultūros cen-
tro tinklalapyje www.druskinin-
kukulturoscentras.lt

Akrobatinio skraidymo 
meistrai Druskininkuose sieks 
Lietuvos ir pasaulio rekordų

„Druskininkai yra atviri visoms 
idėjoms ir labai džiaugiuosi, kad daugelis 
tų idėjų tampa tradicijomis. Dvejus 
pastaruosius metus akrobatinio skraidymo 
komanda „Anbo“ druskininkiečiams ir 
kurorto svečiams dovanojo labai įdomią 
programą, o šiais metais laukia dar 
įspūdingesnis šou. Mums garbė, kad 
Lietuvos šimtmečiui skirta programa 
„Šimtmečio rekordai“ prasidės būtent 
Druskininkuose. Esu įsitikinęs, kad su 
gausiu druskininkiečių ir kurorto svečių palaikymu  akrobatinio 
skraidymo meistrai tikrai pasieks Lietuvos ir pasaulio rekordus. 
Kviečiu visus nepraleisti šio įspūdingo reginio“, – sakė Druskininkų 
savivaldybės meras R. Malinauskas.

Druskininkiečiai kviečiami nepraleisti įspūdingo reginio – akrobatinio skraidymo 
komandos „Anbo“ pasirodymo/Renginio organizatorių archyvo nuotrauka
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Prestižinė vieta – miesto centre
Buvusi apleista ir ilgus metus 

griuvėsiuose skendėjusi „Sūru-
čio“ sanatorijos teritorija lėtai, bet 
užtikrintai tampa architektūros 
parku pačiame Druskininkų mies-
to centre. Keturios vilos – keturios 
natos Mi, Do, Fa ir Sol, požeminė 
dviejų aukštų automobilių stovėji-
mo aikštelė, komercinės patalpos 
džiugina savininkus ir sulaukia 
naujų pirkėjų. O pasirinkti tikrai 
yra iš ko: daugiau nei 50 naujų 
apartamentų, kurių plotai nuo 30 
iki 100 kv. m, o kainos prasideda 
nuo 99 tūkst. eurų. Įsigijus apar-
tamentus, verta pagalvoti ir apie 
parkavimo vietą požeminėje au-
tomobilių stovėjimo aikštelėje.

Siūlo visiškai įrengtus apar-
tamentus

Į gamtos kampelį meistriškai 
įkomponuoti gyvenamieji pastatai 
turi visus poilsiui reikalingus an-
trųjų namų atributus: didžiules er-
dves, aukštas lubas, visu fasado 
perimetru sumontuotus vitrininius 
langus. Interjeruose specialiai pa-
rinkti santūrūs spalvų tonai leidžia 
atsiskleisti vaizdams pro langus, 
o natūrali šviesa kuria nuotai-
ką ir kinta gamtos ritmu. „Saulės 
sonatos“ architektų ir dizainerių 

tikslas – kurti namus ir interjerus 
taip, kad žmogus net nepastebė-
tų jų funkcionalumo. Namai yra 
neperkrauti moderniomis namų 
valdymo sistemomis. Tik tai, kas 
būtina: kodinės laiptinių spynos, 
automatinis laiptinių ir parkavimo 
aikštelės apšvietimas, autonomi-
nis šildymo sistemos valdymas. 
Šilumą apartamentuose galima 
reguliuoti nuotoliniu būdu, išma-
niuoju telefonu siunčiant SMS 
žinutę arba mobilia programė-
le. Įrengtos modernios saugu-
mo sistemos, speciali signalizaci-
ja, sauganti namus nuo užpylimo. 
Ypač prabangiuose apartamen-
tuose yra langai su daugiafunk-
cine saulės kontrolės sistema.

Patikima investicija
Erdvė ramiai ilsėtis ir erdvė ak-

tyviai pramogauti. Laisvė būti sa-
vimi ir galimybė kalbėtis gimtąja 
kalba su savo tautiečiais. Jaus-
tis kaip namie, išėjus į gatvę, pre-
kybos centre, kavinėje ar SPA. 
Štai ką vertina „Saulės sonatos“ 
gyventojai. Pasak Klientų aptar-
navimo skyriaus vadovės Sigitos 
Čepulienės, šiais metais „Saulės 
sonatą“ Druskininkuose atranda 
jaunos šeimos iš visos Lietuvos, 
grįžtantys ar planuojantys sugrįžti 

mūsų tautiečiai emigrantai, pilie-
čiai iš Izraelio, Baltarusijos, Suo-
mijos, Rusijos, Šveicarijos, Lich-
tenšteino, Azerbaidžano, Čekijos.

Kas tie tikrieji „Saulės sona-
tos“ apartamentų pirkėjai? Tai 
žmonės, kurie myli Druskinin-
kus ir žino, jog čia ramu, bet ne-
nuobodu. Kurie supranta, kad 
investicija į nekilnojamąjį tur-
tą – tai unikali galimybė gyventi 
ar vystyti verslą prestižinėje vie-
toje pačiame kurorto centre. Iš-
vystyta miesto infrastruktūra, 
nuolatinis turistų srautas, atsinau-
jinantys sveikatingumo centrai – 
tai  erdvė ilgalaikės vertės augimui. 

„Prime Real Estate‟ įkur-
ta 1993-aisiais, švenčia savo 
25-metį. Dirba išimtinai tik su 
antro būsto „iki rakto‟ pro-
jektais, kurie vystomi geriau-
siose vietose mieste ir tik Lie-
tuvos kurortuose: Pervalkoje, 
Druskininkuose, Birštone. Gy-
venamojo būsto projektas 
„Birštono vilos“ startavo 2018 
m. pavasarį Birštono kurorte.

Druskininkų centre kuriamas architektūros parkas „Saulės sonata“

Užsakymo NR. MDR-164-01
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numą. Ir klasikinių modelių. Spal-
vų paletė taip pat įvairi. Ryškios, 
pavyzdžiui, šiemet labai madin-
ga purpurinė, ryškiai žalia, paste-
linės spalvos ar klasikinė juoda. 

Tiesa, dabar butikams ranki-
nių nebesiuvu, nes nebespė-
ju. Kuriu tik pagal užsakymus. 

Mėgstu savo studijoje Drus-
kininkuose smagiai pasikalbė-
ti su klientėmis. Jos mane ir įkve-
pia. Sulaukiu nuostabių moterų, 
įdomių savomis istorijomis, sa-
vitu stiliumi. Patinka kurti mo-
teriai, mėgstančiai išskirtinu-
mą, drąsiai ir ryškiai asmenybei. 

Tiesa, šiemet dalyvavau par-
odose „Fashion bazaar“ ir „Pe-
lenė“. Ten buvo labai daug ran-
kinių gamintojų, bet man labai 
gerai sekėsi, mano rankinės iš 
kitų, manau, išsiskyrė. Juk jos su-
pintos iš juostų, saulėje tarsi žai-
džia atspalviais. Dėl to traukia 
žmones. Ypač vyrus, kurie ran-
kines dovanoja savo moterims. 

Po „Pelenės“ parodos teko su-
dalyvauti ir fotosesijose kartu su 
drabužių dizainere  „Buboo“ ir „Jai 
kudo“ akiniais. Po tos sesijos su-
laukiau labai didelio dėmesio.

– Kūrybinėse dirbtuvėse su-
katės viena?

– Kol kas talkininkų neturiu. 
Rankinių pagrindą aš pati kar-
pau iš juostų ir pinu, susiuvu, su-
tvirtinu, odą irgi pati pjaustau, 
klijuoju. Bandžiau įkalbinti odi-
ninkus dirbti kartu, bet kažkodėl 
jiems pasirodė kad tai – ne vyrų 
darbas... Gal juos gąsdina tai, 
kad siuvant mano rankines vis-
kas turi būti milimetrų tikslumu?..

– Daugelis kūrėjų sako, kad 
Druskininkuose jie jaučia ypa-
tingą aurą, aplinka čia skatina 
kurti, įkvepia, suteikia kūrybi-
nių idėjų. Ar ir pati tai jaučia-
te ?

– Druskininkai man yra ypatin-
gas miestas. Dėl to čionai atvy-
kau iš Vilniaus. Ten tiesiog neturė-
jau kuo kvėpuoti. Tarsi trūko oro. 
Ir tiesiogine prasme, ir kūrybine. 

Gyvenu Druskininkuose, o užsa-
kymus priimu internetu. Bandysiu 
Druskininkuose ieškoti žmogaus, 
kuris su manim dirbtų studijo-
je. Gal atsiras? Juk dar tik prieš 
mėnesį čia atidariau studiją. No-
risi žmogaus, kuris ateitų ne ke-
liems mėnesiams, su kuriuo dirb-
tume kaip kūrybinis tandemas. 

– Kaip gimsta rankinė? Per 
kiek laiko ji išvysta dienos 
šviesą?

– Galvoje sukasi daugybė idė-
jų, tačiau iš juostų neišeina vis-
ko padaryti. Reikia labai apgal-
voti kiekvieną detalę, pasukti 
galvą, kaip įsiūti odinį šoną, kad 
rankinė išlaikytų formą. Vie-

ną rankinę gaminu visą die-
ną. O kartais ir dvi. Vieną die-
ną pasiruošiu detales, kitą siuvu. 

– Tai, ko gero, studijų metais 
įgytos bioinžinerijos žinios, vis 
dėlto praverčia?

– Tikrai padeda. Aš įsivaizduo-
ju, ką noriu padaryti. Ir jau ma-
tau, kaip tai galima padary-
ti techniškai – kaip ką susiūti. O 
jeigu neišeina, dedu rankinę į 
šoną, dar kelias dienas pagalvo-
ju. Per tą laiką gimsta idėja, kaip 
tai galima būtų padaryti. Bandau, 
eksperimentuoju. Ir pavyksta!

– O svajonių rankinės viziją 
jau turite?

– Ir ne tik viziją. Ji jau pasiūta. Ži-
nojau, kokios rankinės noriu, ir ją 
pasiuvau. Žinoma, tuo nepasiribo-
siu kursiu, ieškosiu toliau. Juk gali 
būti dar ne viena svajonių rankinė. 

Norėčiau pamėginti sėkmę ir už-
sienio rinkose. Jau siunčiau ran-
kinių ir į Ameriką, ir į Angliją. Bet 
kol kas dar nedrąsu. Juo labiau, 
kad dirbu viena. Tiesiog fiziškai 
nespėčiau įvykdyti užsakymų. 

Net Lietuvoje nespėju visų no-
rinčiųjų aptarnauti. Masine ga-
myba neužsiimu. Būtų gerai, 
jei aš generuočiau idėjas, o ko-
manda jas įgyvendintų. Kol kas 
viską tenka padaryti pačiai.

– Ar lietuviai daug dėmesio 
skiria rankinėms ir įvairiems 
aksesuarams? 

– Tikrai pastebėjau tokią ten-
denciją. Ir tai, kad jie vis dau-
giau dėmesio skiria išskirtinu-
mui bei kokybei. Daug moterų 
nori, kad jų rankinė būtų tokia vie-
nintelė. O mano rankinių daug 
tokių pačių ir nėra. Keičiasi ir 
spalvos, kurios priklauso nuo 
sezoniškumo, to meto mados. 

– Ką veikia jauna talentin-
ga rankinių kūrėja Druskinin-
kuose? Kuo užsiimate laisva-
laikiu, jeigu tokio iš viso lieka?

– Jeigu geras oras, mėgstu su 
draugais prie ežero nuvažiuoti, 
piknikus surengti gamtoje. Labai 
patinka Druskininkai. Todėl, kad 
ir šaltuoju sezonu čia visada gali-
ma rasti vasarą. Tikrai didelis ba-
seinų, pirčių pasirinkimas. Labai 
mėgstu dviračiu važinėti. Ir į stu-
diją labai dažnai juo važiuoju.  Pa-
tinka išeiti pasivaikščioti. Tiesiog 
būti gamtoje ir atsipalaiduoti. Be 
to, čia galima žaisti lauko tenisą, 
organizuojami jogos užsiėmimai. 
Tikrai yra ką veikti. Ypač tiems, 
kurie renkasi aktyvų gyvenimo 
būdą ir sveiką gyvenseną. Ir gero 
maisto kavinėse tikrai galima rasti. 

Gyvendama čia, nejaučiu la-
bai didelės atskirties nuo Vil-
niaus. Gal tik kultūrinių renginių 
čia mažiau. Bet nuo didmiesčių 
Druskininkus skiria vos 128 ki-
lometrai – sėdai į automobilį ir 
nuvažiuoji į teatrą ar koncertą.

Vasaros metu sostinės visai 
nepasigendu. Mieliau renkuosi 
Druskininkų gamtą ir pasibuvimą 
čia su draugais. Gyvendama ku-
rorte, sulaukiu tikrai daug svečių.

– Kaip jaučiatės mažame 
mieste, juk esate pakankamai 
ryški ir iš minios išskirianti as-

menybė?
– Tikrai dažnai pastebiu, kad į 

mane krypsta praeivių akys. Vil-
niuje galbūt tokio dėmesio dėl 
savo aprangos ar makiažo ne-
sulaukčiau. Mano stilius iš ti-
krųjų savotiškas, man patinka 
išskirti iš minios. Gal net iššau-
kiančiai apsirengti, ryškiai pa-
sidažyti lūpas. Tiesa, jau turiu 
bendraminčių būrelį, su kurio-
mis bendraujame, kartu leidžia-
me laisvalaikį. Tie žmonės do-
misi stiliumi, mados kūrėjais. 

– Didžiausia svajonė Druski-
ninkuose?

– Norėčiau suburti stilingų žmo-
nių klubą, tuos, kurie seka ma-
dos naujienas. Stiliaus pajauti-
mas, elegancija, išskirtinumas 
man yra labai svarbūs. Kadan-
gi pati toje srityje sukuosi, man 
reikia tuo domėtis. Matau, kaip 
keičiasi spalvų tendencijos kie-
kvieną sezoną. Dabar, vasarą, 
moterys nori raudonos arba ryš-
kiai mėlynos, garstyčių spalvos 
rankinių, žiemą – ramesnių spal-
vų. Man reikia madą sekti, steng-
tis kartais ir aplenkti laiką. Do-
miuosi, kas vyksta užsienyje 
– tenykštės mados, pastebėjau, 
mus pasiekia tik po dvejų metų.

O Druskininkuose tikrai yra la-
bai daug stilingų žmonių. Mane 
tai džiugina.

Originalių rankinių kūrėja sostinę iškeitė į 
Druskininkus ir čia mėgaujasi kūrybine laisve

Dabar Druskininkuose rankines kurianti 
Aušra ryški ir iš minios išskirianti asmenybė/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Viena populiariausių šį sezoną rankinių spalvų (rankinę demonstruoja Greta Narkevičiūtė)/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Įspūdingos Aušros sukurtos rankinės ir aksesuarai traukia žvilgsnį/Asmeninio archyvo nuotraukos
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G. Paluckas: žmonių priekaištus išgirdome, todėl keičiamės
5 žingsnių pokyčio programą 

pristačiusi Lietuvos socialde-
mokratų partija (LSDP) ne skilo, 
o apsivalė. LSDP pirmininkas 
Gintautas Paluckas teigia, kad 
Lietuvai atėjo laikas turėti poli-
tinę jėgą, kalbančią ne koncer-
nų, ne pinigų, o žmonių vardu.

Aiškios vertybinės nuosta-
tos, elgesio kodeksas, progra-
miniai siekiai – visa tai tampa 
daugiau nei 18 tūkst. narių vie-
nijančių socialdemokratų vei-
klos pagrindu. G. Paluckas įsiti-
kinęs: atėjo metas turėti kairiąją 
partiją, kuriai socialinis teisingu-
mas, bendruomeniškumas ir pa-
garba žmogui – ne tušti žodžiai.

– Kuo socialdemokratai, pri-
statę 5 žingsnių pokyčių pro-
gramą, skiriasi nuo kitų parti-
jų?

– Šiandien matome naują LSDP, 
kuri prisiima atsakomybę už savo 
veiksmus, aiškiai deklaruoja savo 
idėjines nuostatas ir pasižada jų 
laikytis. Tampame atvira ir skai-
dria organizacija, kurios elgesio 
kultūra ir principai yra apibrėž-
ti, taigi nebelieka dviprasmybių.

Kodėl žmonės nemėgsta par-
tijų? Nes partijos dažnai meluo-
ja, nedaro to, ką pažada, rūpina-
si tik savais ir niekada neprisiima 
atsakomybės. Į visus šiuos prie-
kaištus mes turime atsakymus 
– elgesio kodeksas, atnaujintos 
vertybės ir tikslai, viešos politi-
nės veiklos ataskaitos, personali-
nė partijos nario nesilaikančio el-
gesio kodekso atsakomybė ir t. t. 

  
Lietuvos socialdemokratų parti-

ja – tai programinė partija. Ne in-
teresų, ne susitarimų, ne intrigų, 
o būtent programinė partija, ku-
rioje laikomasi visiems žinomų, 
sutartų principų. Visi LSDP na-
riai įtraukti į sprendimų priėmimą, 
svarbiausiais klausimais balsuo-
jama, vykdomos narių apklausos. 
Viso to iki šiol nebuvo arba buvo 
taikoma tik eiliniams nariams, ap-
einant partijos vadovybės elitą. 

– Tačiau veikia ir kiti socialde-
mokratai, prisistatantys labai 

panašia santrumpa – LSDDP. 
Koks skirtumas tarp LSDP ir 
Gedimino Kirkilo vadovauja-
mos LSDDP?

– Ir prieš metus, ir dabar LSDP 
yra didžiausia partija Lietu-
voje, vienijanti 18,1 tūkst. na-
rių. Situaciją tiksliau apibūdin-
tų žodis „išsigryninimas“. Iš 
tiesų tai, kas kartais yra pava-
dinama „skilimu“, liečia nedi-
delį skaičių žmonių, kurie pali-
ko LSDP. Seime taip pasielgė 
11 žmonių, o partiją apleido 150.

Mažos dalies žmonių pasitrauki-
mas nėra kažkoks asmeninis konf-
liktas ar nesugebėjimas susitar-
ti. Dažnai girdžiu žmones sakant 
– štai, kažko nepasidalino ir to-
dėl išsidraskė. Bet tai yra netiesa.

Skyrybų priežastis yra labai 
paprasta. Į partiją grįžta sąži-
ningas darbas ir demokratija, o 
svarbiausius sprendimus priima-
me kartu su skyriais ir papras-
tais partijos nariais. Koalicija su 
„valstiečiais“ socialdemokratų ne-
tenkino, todėl pasitarę su sky-
riais rajonuose priėmėme spren-
dimą koalicinę sutartį nutraukti. 

Mūsų rinkėjai laukė teisinges-
nio darbo kodekso, didesnės 
pensijos, sąžiningų mokesčių ir 
geresnių sveikatos ir švietimo 
paslaugų. Šie klausimai social-
demokratams turėtų būti patys 
svarbiausi. Tačiau „valstiečiai“ 
nesilaiko savo pažadų, o daž-
nai tiesiog atvirai meluoja. Ne-
galima šitaip elgtis su žmonėmis.

G. Kirkilas su draugais pasirin-
ko šiltas kėdes ir pasiliko su „vals-
tiečiais“. Tiesą sakant, nelabai ir 
nustebino, nes daug metų jie el-
gėsi savanaudiškai. Manau, kad 
vykstantys pokyčiai juos išgąs-

dino, nes buvo įpratę dirbti in-
trigomis ir slaptais susitarimais. 

Kelių žmonių pasitraukimas 
kitų partijos narių nesuviliojo, 
net atvirkščiai – paskatino grįž-
ti rimtus, patyrusius žmones į 
partiją ir politinę veiklą. Signa-
tarai Bronius Genzelis ir Jonas 
Pangonis sugrįžo į LSDP. Čes-
lovas Juršėnas, Justas Palec-
kis, Vytautas Plečkaitis, Alo-
yzas Sakalas ir kiti susibūrė į 
patariamąją LSDP Garbės tarybą. 

O „socdarbiečiai“ nėra antra so-
cialdemokratų partija. LSDDP 
susikūrė iš skilusios Darbo par-
tijos ir jų buvusių lyderių – ponų 
Pinskų, Daukšio, Ačo ir pana-
šių veikėjų. Todėl aš juos va-
dinu antrąja Darbo partija. Jie 
tiesiog dengiasi socialdemokra-
tų vardu savo pavadinime, bet 
vertybių prasme su socialde-
mokratais neturi nieko bendro.

– LSDP naujasis šūkis – 
„Žmonių vardu“. Kas už jo sly-
pi?

– Tokių klausimų net nebū-
tų kilę, jei šnekėtume apie soci-
aldemokratus 50 ar 70 metų at-
gal. Socialdemokratai yra žmonių 
partija, kylanti iš didelių visuome-
nės masių. Kitos partijos, ypa-
tingai dešiniosios, ne veltui sie-
jamos su stambiuoju kapitalu, 
su verslu. Dešinė atstovauja ka-
pitalą, verslą, o kairė – žmo-
nes: samdomus darbuotojus, sil-
pnąsias visuomenės grupes. 

Kai sakome, kad kalbame žmo-
nių vardu, tai tą ir turime galvo-
je: kalbame ne verslo, ne kon-
cernų, ne pinigų, o žmonių vardu. 
Dauguma mūsų žino tas proble-
mas, su kuriomis žmonės susi-
duria. Mes esame politinė jėga 
pasiruošusi sąžiningai dirbti žmo-
nėms. Kiti slepiasi po įvairiais su-
sitarimais, savanaudiškais intere-
sais, o pažadus lengvai pamiršta. 

– 5 žingsnių programa – pir-
mas pokyčių LSDP etapas. 
Visa tai turi lydėti veiksmai, tad 
rudenį bus pristatyta socialde-
mokratinė vizija Lietuvai?

– Didelėms vizijoms įgyven-
dinti reikia laiko. Svarbiausias 
tikslas šiandien yra būti sąži-
ningiems ir atgauti visuomenės 
pasitikėjimą. Praeityje buvo vis-
ko, bet dabar niekas negali sa-
kyti, kad socialdemokratai šne-
ka viena, o daro kita. Šios 
nuostatos laikomės principingai.

Pasižiūrėjus į mūsų frakcijos 
veiklą Seime tai akivaizdu – tei-
kiame ir siūlome įstatymų projek-
tus, kurie atitinka mūsų vertybes. 
LSDP frakcijos narių teikiamų pa-
taisų esmė – rūpintis tais, kuriems 
reikia pagalbos, siekti socialinio 
teisingumo ir lygių galimybių vi-
siems. Lygiai tokiais pačiais prin-
cipais veikia ir mūsų atstovai Eu-
ropos Parlamente bei savivaldoje.

Iš naujo susidraugavome su 
profsąjungomis, medikų, mo-
kytojų ir mokslininkų bendruo-
menėmis. Spalio-lapkričio mėn. 
pristatysime ir naują politinę pro-
gramą Lietuvai, ją ruošia tikri įvai-
rių sričių specialistai ir politikai, 
gerai išmanantys žmonių porei-
kius ir svarbiausias problemas. 

Žmonės supras, jeigu sąžiningai 
prisiimsime atsakomybę ir suteiks 
antrą šansą. Taip bus, jeigu mes 
elgsimės sąžiningai, jeigu mūsų 
veiksmai nesiskirs nuo žodžių. 

Visa tai savo pavyzdžiu de-
monstruoja LSDP komanda: Vi-
lija Blinkevičiūtė, Česlovas Jur-
šėnas, Algirdas Sysas, Dovilė 

Šakalienė, Juozas Olekas, Rasa 
Budbergytė, Julius Sabataus-
kas, Raminta Popovienė, Algir-
das Raslanas, Saulius Urbonas, 
Povilas Isoda, Raminta Jakelai-
tienė, Mindaugas Sinkevičius ir 
kiti bičiuliai bei daugybė savi-
valdos lyderių socialdemokratų.

Kauno rajone – Valerijus Ma-
kūnas, Birštone – Nijolė Dirgin-
čienė, Akmenėje – Vitalijus Mi-
trofanovas, Kelmėje – Vaclovas 
Andrulis, Prienuose – Alvydas 
Vaicekauskas, Jonavoje – Euge-
nijus Sabutis,  Zarasuose – Niko-
lajus Gusevas, Joniškyje – Vai-
da Aleknavičienė, Mažeikiuose 
– Antanas Tenys, Vilkavišky-
je – Algirdas Neiberka, Radviliš-
kyje – Kazimieras Račkauskis, 
Varėnoje – Povilas Saulevičius, 
Alytuje – Nerijus Cesiulis, Kre-
tingoje – Virginijus Domarkas, 
Klaipėdos rajone – Ligita Liuti-
kienė, Neringoje – Darius Jasai-
tis, Pakruojyje – Saulius Margis, 
Rokiškyje – Tadas Barauskas, 
Tauragėje – Pranas Petrošius, 
Trakuose – Kęstutis Vilkauskas.

Užsakymo NR. MDR-164-02

Į partiją grįžta sąžiningas 
darbas ir demokratija, o 
svarbiausius sprendimus 

priimame kartu su 
skyriais ir paprastais 

partijos nariais.

Svarbiausias tikslas 
šiandien yra būti 

sąžiningiems ir atgauti 
visuomenės pasitikėjimą.

VšĮ „Profesijų spektras“ 
mokomojo vizito, per kele-
tą etapų, lankėsi delegacijos 
iš Baltarusijos, Moldavijos, 
Švedijos ir kaimyninės Latvi-
jos bei Estijos. Kelių delega-
cijų sudėtyje – užimtumo tar-
nybų vadovai bei specialistai, 
Darbo ir socialinės apsau-
gos ministerijos specialistai, 
Švietimo ir mokslo ministeri-
jų vadovai ir darbuotojai. Pa-
grindinis mokomųjų vizitų 
tikslas – pasidalinti patirtimi, 
susijusia su labiausiai socia-
liai pažeidžiamų asmenų inte-
gracija į darbo rinką. 

VšĮ „Profesijų spektras“ direk-
torė Aldona Baziliauskienė sve-
čiams pristatė suaugusiųjų mo-
kymo centrą, aptartas darbo su 
neįgaliaisiais modelis, aplanky-
tos praktinio mokymo dirbtuvės, 
veikiančios realios darbo vie-

tos, kuriose tobulinami mokinių 
praktiniai įgūdžiai, pilnai įreng-
tos mokymosi auditorijos, sve-
čiai bendravo su mokymo centro 
darbuotojais, profesijų mokyto-
jais ir neįgaliaisiais, gaunančiais 
profesinės reabilitacijos paslau-
gas, teikiamas šioje įstaigoje, 
pasidalinta gerąja patirtimi.

VšĮ „Profesijų spektras“ ištisus 
metus vykdo profesinį mokymą 
ir teikia profesinės reabilitaci-
jos paslaugas neįgaliems as-
menims iš visos Lietuvos. Ben-
dradarbiaujant su darbdaviais, 
ruošiami specialistai, ir individu-
aliai, ir grupėse. Šiuo metu ga-
lima rinktis iš daugiau kaip 72 
mokymo programų. Baigus mo-
kymo kursą, išduodami visoje 
Europoje galiojantys profesinio 
mokymo diplomai ar pažymėji-
mai.

Į Druskininkus – semtis profesinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų teikimo patirties

VšĮ „ Profesijų spektras“ svečiams pristatytos veikiančios realios darbo vietos, kuriose 
tobulinami mokinių praktiniai įgūdžiai/Redos Vilūnienės nuotrauka

Mokomojo vizito metu VšĮ „Profesijų 
spektre“ susitikę delegacijų iš Baltarusijos, 
Moldavijos, Švedijos, Latvijos bei Estijos 
atstovai pasidalino profesinės reabilitacijos 
neįgaliesiems paslaugų teikimo patirtimi,  
išsivežė ne tik naujų žinių, bet ir gerų 
įspūdžių/Redos Vilūnienės nuotrauka Užsakymo NR. MDR-164-03
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Druskininkai kasmet pasiūlo 
poilsiautojams naujų pramogų 
ir veiklų, kurias jie pasirenka 
pagal pomėgius ir poreikį. Vie-
niems patinka pailsėti gamtoje, 
ramioje aplinkoje, kitiems – ak-
tyviai praleisti atostogų laiką. 
Apie tai, kuo Druskininkai pa-
trauklūs, kalbėjomės su viešo-
siose miesto erdvėse sutiktais 
pašnekovais.

Druskininkietės Silvija ir Dei-
mantė, vasarą panorusios padir-
bėti,  padeda prižiūrėti mažuosius 
stovyklautojus. Po darbo mergi-
nos skiria laiko ir poilsiui: „Drus-
kininkuose galima pailsėti tiesiog 
pasivaikščiojus gamtoje. Mums 
ypač patinka K. Dineikos sveika-
tingumo parkas, Grūto parkas: 
pasivaikštome ir pailsime“, – sakė 
pašnekovės.

Mažieji Druskininkų svečiai la-
biausiai mėgsta pliuškentis 
„Aqua“ parke, slidinėti „Snow Are-
noje“ ir įveikti „Uno“ parko nuoty-
kių trasas. Vilnietis Aras tikino 
išbandęs beveik visas pramogas: 
„Viskas patinka, ir „Aqua“ parkas, 
ir „Uno“ parkas, ir vandens batu-
tai. “ 

Po 15 metų pertraukos į Druski-
ninkus sugrįžę sutuoktiniai Au-
rimas ir Teresė su dukrele Lu-
krecija džiaugiasi išgražėjusiu ir 
atsigavusiu miestu.

„Druskininkuose labai gražu, 
gera, ramu. Ypatingai gera vieta 
ilsėtis su vaikais. Atvykome pa-
pramogauti „Aqua“ parke ir išban-
dyti lyninį keltuvą. Šios pramogos 
mums labai patiko. Dar ketiname 
pasivažinėti dviračiais panemu-
ne, girdėjome, kad gražūs marš-
rutai“, – apie šeimos poilsį kurorte 
pasakojo Aurimas.

Druskininkietės Janina Gobe-
rienės nuomone, Druskininkai 
– visiems tinkantis miestas: „Visi 
gali pasirinkti pagal savo pomė-
gius. Mėgstantiems aktyvų lais-
valaikį – tvarkingi dviračių takai, 
Vandens parkas, karstynių par-
kas. Norintiems atsipalaiduoti – 
gamta, spa centrai. Ir kultūrinis 
gyvenimas čia įvairus, daugybė 
renginių.“

Pašnekovė paminėjo, jog žie-
mą, kai gamtoje pramogų ma-
žiau, būtų smagu patogiai įreng-
tame kino teatre pamatyti naujus 
filmus.

Rita su dukra Milda iš Gargž-
dų Druskininkuose poilsiavo jau 
antrą kartą. Pirmą kartą į Drus-
kininkus atvedė noras pažinti to-
limesnį joms Lietuvos kraštą, o šį 
kartą mama ir dukra atvyko pa-
sidžiaugti miestu ir pasinaudoti 
naujomis pramogomis. Viešnios 
laiko veltui neleido ir aplankė dau-
gybę įvairių objektų.

„Nors atvykome vos prieš dvi 
dienas, pabuvojome ir Merkinė-
je, užlipome ant piliakalnio, ir Liš-
kiavos vienuolyno ansamblį ap-
lankėme. Apvaikščiojome pačius 
Druskininkus, aplankėme mies-
to muziejų, M. K. Čiurlionio mu-
ziejų. Spėjome apsilankyti ir van-
dens batutų parke, o štai dabar 
mėgaujamės poilsiu gražiame 
paplūdimyje. Dar ketiname apsi-

lankyti Grūto parke, taip pat nori-
me išsinuomoti dviračius, kad pa-
sidžiaugtumėme dviračių takais 
ir pamatytumėme dar daugiau 
miesto erdvių. Taip pat lankysime 
ir Raigardo slėnį“, – sakė Rita.

Sutuoktiniai Rasa ir Marijus 
iš Kauno vieningai patvirtino – 
Druskininkus aplankyti verta, o 
čia sugrįžti dar labiau! Jie Drus-
kininkus atvyko pasidžiaugti soci-
aliniuose tinkluose išgirtais dvira-
čių takais: „Kauno paspirtukininkų 
grupės paskyroje perskaitėme, 
kad čia labai gerai įrengti dviračių 
takai ir graži gamta, tad nuspren-
dėme išbandyti. Pasivažinėjimas 
mūsų nenuvylė. Išbandėme ir ki-
tas pramogas, lynų kelią – buvo 
įdomu pamatyti vaizdą iš viršaus.“

Jau 10 metų Druskininkuo-
se gyvenanti Liudmila Toduro-
va džiaugiasi, kad, norint pailsėti 
nuo darbų, jai nereikia niekur va-
žiuoti: „Dirbdama odontologe, la-
bai daug energijos atiduodu žmo-
nėms, todėl man norisi ramybės. 
Ramiai pasivaikštinėti su šunimis 
Druskininkų miškai puikiai tinka. 
Druskininkuose įvairus ir turtin-
gas kultūrinis gyvenimas: filmai, 
teatro festivaliai, M. K. Čiurlionio 
festivalis, įvairūs koncertai ir kiti 
reginiai. 

Norisi padėkoti renginių orga-
nizatoriams, kad mus taip lepina 
kultūriniu gyvenimu, Savivaldy-
bės vadovams, kad dabar negėda 
Druskininkus ir užsienio svečiams 
parodyti. Tikrai, per 10 metų, ku-
riuos esu čia, miestas persimainė 
į gerąją pusę. 

Dabar niekur nenoriu iš čia išva-
žiuoti.“

Alytiškiai sutuoktiniai Dona-
tas ir Odeta su vaikais Dominy-
ku bei Liepa į Druskininkus užsu-
ka dažnai – tai šeimos pamėgtas 
miestas.

„Čia mes randame veiklos ir 
sau, ir vaikams. Pavyzdžiui, šian-
dien kėlėmės lyniniu keltuvu, bu-
vome iliuzijų kambaryje. Visada 
pasivaikštome, aplankome fon-
taną. Mėgstamiausias objektas 
– „Aqua“ parkas – į jį užsukame 
kaskart atvykę“, – pasakojo Ode-
ta.

Donatas pridūrė, kad Druskinin-
kai – šeimos kurortas, kur veiklos 
yra ir mažiems, ir dideliems: „Kai 
gyvenau čia prieš keliolika metų, 
nebuvo nei tiek pramogų, nei to-
kios išvystyto poilsio, pramogų 
infrastruktūros. Dabar čia gera 
atvykti su šeima, nes pramogauti 
galime visi drauge.“

Darius ir Kristina Černiaus-
kai su sūnumi Klaidu džiaugia-
si išpuoselėtu ir svetingu miestu. 
„Nors Druskininkuose nebegyve-
name, kasmet čia sugrįžtame ir 
džiaugiamės gražiais Druskinin-
kų pokyčiais. 

Jie ypač pastebimi, kai rečiau 
parvažiuojame. Kaskart atranda-
me kažką naujo, pavyzdžiui, šie-
met važiuosime džiaugtis nauju 
vandens batutų parku ant Alkos 
tvenkinio“, – kasmet atsinaujinan-
čiais Druskininkais džiaugėsi D. 
Černiauskas.

Jo žmona Kristina patikino, kad 
kaskart, sugrįžę į Druskininkus, 
jie mėgsta apžiūrėti miestą, va-
žinėdamiesi dviračiais ar išsinuo-
motais elektriniais paspirtukais. 
Moteris pridūrė, kad jos širdžiai 
labai miela Vilniaus alėja, pasi-
vaikščiojimai šia alėja maloniai 
nuteikia.

Algimanta iš Jonavos savo 
atostogas visuomet leidžia Drus-
kininkuose: „Atvažiuoju į Druski-
ninkus atostogauti bent kartą per 
metus. Druskininkuose poilsis la-
bai geras ir kokybiškas Čia gera 
ilsėtis, nes miestas ramus, tvar-
kingas, išpuoselėtas, visur labai 
gražu. Apsistojus viešbučiuose, 
gera išbandyti įvairias spa proce-
dūras. Dabar laukia smagios pra-
mogos – plauksime garlaiviu, kel-
simės lynų keliu.“ 

Darius ir Sandra iš Kauno į 
Druskininkus užsuko trumpam, 
bet jau spėjo susižavėti kurortu: 
„Užsukame visada, kai tik būna-
me Dzūkijoje. Sunku išskirti kaž-
ką geriausio, nes čia visur labai 
smagu. Visada, išėję pasivaikš-
čioti, aplankome fontaną, perei-
name alėja. Aktyviai pramogau-
ti mums labiausiai patinka „Aqua“ 
parko baseine arba „Eglės +“ 
komplekse. Tą rekomenduojame 
ir draugams.“

Senjorų pora Benas ir Tatjana 
Ukveriai atvyko iš Kauno. Jie il-
sisi sanatorijoje, džiaugiasi mies-
to gamta: „Jau spėjome beveik 
viską apvaikščioti, čia visur la-
bai gražu, labai daug gėlių. Gerai, 
kad gavome skyrimą į sanatoriją 
būtent čia.“

Parengė Miglė Krancevičiūtė
Justino Kygos nuotraukos

Poilsiaujantieji Druskininkuose: „Čia norisi sugrįžti vėl ir vėl“

Angelė Paulėkaitė,
Druskininkų parapijos namų ad-
ministratorė

Druskininkų parapijos na-
muose organizuota penkias sa-
vaites trukusi stovykla „Vasara 
parapijos namuose“. Vasaros 
stovykla Parapijos namuose 
organizuota jau ketvirtus me-
tus. Šiemet stovykloje pabuvo-
jo 85 vaikai. 

Ir mamoms, ir vaikams labai pa-
tinka jauki Parapijos namų aplin-
ka, draugiški ir šilti tarpusavio 
santykiai, pozityviai, kūrybingai 
nusiteikusios vadovės. Stovykloje 
vaikai ne tik linksmai ir turiningai 
leido laiką, bet ir mokėsi. Mokė-
si savarankiškumo, kuris praside-
da nuo mažų smulkmenų: pagal-
bos draugui, pasidalinimo maistu, 
susitvarkymo. Mokosi mandagu-

mo ir kultūringo bendravimo prie 
stalo, įlipant į autobusą, gatvėje, 
rūpintis vienas kitu, įsiklausyti ir 
jausti vienas kito nuotaikas. Mo-
kosi veikti kaip komanda, kurio-
je visi sutaria, ką veiks ir kaip. Ši 
vasara lepina mus šiltomis dieno-
mis, todėl daug laiko praleidome 
iškylaudami. Vaikai  bandė savo 
jėgas „Uno“ parke. Visiems labai 
patiko parkūro treniruotė Jauni-
mo užimtumo centre, dviračių žy-
giai į Grūtą ir Saulės taku, išvykos 
į Varėną, – žiūrėti kino filmų.  Lan-
kėmės  ir „Plėšikų girioje“, ir Čep-
kelių raiste, ir „Amatų mokykloje“, 
kur gaminome žaislus, ieškojo-
me ir radome ne vieną „lobį“. Min-
kėme molį Liškiavoje,  kepėme 
grikinę babką Kapiniškėse, ga-
minome totoriškus koldūnus Su-
bartonyse, o spurgas gaminome 

– Parapijos namuose. Paauglių 
stovyklą vainikavo nakvynė miš-
ke ir 15 km naktinis žygis į Čep-
kelių raistą. Kartu su vaikais mi-
nėjome atmintinas datas: Birželio 
14-ąją ir Liepos 6-ąją. Valstybės 
(Lietuvos Karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo) dieną kėlėme vėliavas, 
kartu su tėveliai ant kalno giedo-
jome himną, pasipuošėme tautiš-
komis apyrankėmis. 

Tai, kad vaikai iš stovyklos net 
nenori eiti namo, arba tai, kad sto-
vyklautojai visą dieną išbūna ne-
išsitraukę savo mobiliųjų telefonų, 
turbūt ir yra geriausias stovyklos 
įvertinimas. 

Visų dalyvių vardu dėkojame 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijai, finansavusiai šią sto-
vyklą. 

Vaikų stovykla „Vasara parapijos namuose“

Stovyklos „Vasara parapijos namuose“ dalyviai daug laiko praleido iškylaudami/ 
Organizatorių archyvo nuotrauka
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Airijoje gyvenanti druskininkietė – patriotinių piešinių konkurso nugalėtoja

Menininkė N. Marčėnaitė subūrė druskininkietes meno terapijos seansui

Miglė Krancevičiūtė

Penkiolikmetė Kornelija Ča-
plikaitė gimė Druskininkuose, 
tačiau jau dvylika metų gyvena 
Airijoje, Drumane. Mergina vi-
sai neseniai dalyvavo patrioti-
nių piešinių konkurse „Genas: 

Lietuva“ ir, piešinyje pavaizda-
vusi savo močiutės sodą Drus-
kininkuose, buvo išrinkta į nu-
galėtojų penketuką.

Piešti išmoko savarankiškai
Paklausta, kokioje dailės mo-

kykloje išmoko piešimo pagrin-

dų, atnešusių sėkmę konkurse, 
Kornelija šypteli: „Dailės mokyklų 
Airijoje nėra. Piešti išmokau sa-
varankiškai, nes prieš ketverius 
metus labai pamėgau šią veiklą. 
Dabar lankau dailės būrelį moky-
kloje ir praktikuojuosi namuose.“

Kornelijos teigimu, nors ji gyve-
na Airijoje, jos širdis – Lietuvoje, 
gimtajame mieste. Ji sako nesiti-
kėjusi tokio laimėjimo konkurse, 
nes dailė tėra tik jos pomėgis, ta-
čiau be galo džiaugiasi, galėjusi 
atstovauti savo miestui ir atnešti 
savo pergalę, prisidėdama ir prie 
gimtosios šalies bei gimtųjų Drus-
kininkų vardo garsinimo.

Nupiešė močiutės obelų sodą
Konkurso „Genas: Lietuva“ or-

ganizatoriai kvietė Lietuvoje ir už-
sienyje gyvenančius jaunuolius 
siųsti savo piešinius tema: „Kas 
man primena, simbolizuoja Lietu-
vą?“

Iš viso konkurse buvo vertinami 
59 piešiniai. Kornelijos piešinys 
pateko į nugalėtojų penketuką. 
Kornelija, pavaizdavo jos atminty-
je įstrigusį vaizdą – pro močiutės 
namų langą atsiveriantį lietuviškų 
obelų sodą. „Pirmoji mintis, kuri 
ateina, vos pagalvojus apie Lie-
tuvą, yra apie man artimiausius 
žmones: draugus, močiute, mūsų 
kaimą Liepiškėse. Vos išgirdusi, 
ką reikės pavaizduoti, supratau, 
kad tai bus močiutės sodas, atsi-
veriantis pro medines kaimiškos 
sodybos langines. Būtent šis vaiz-
das man primena Lietuvą ir mano 
gimtinę, Druskininkus“, – apie pie-
šinyje įamžintą močiutės sodą pa-
sakojo konkurso laureatė.

Dovana – kelionė į Lietuvą
Nugalėtojams buvo įsteigtas pri-

zas – kelialapis į dailės stovyklą 
Kaltinėnuose. Tad nors Kornelijos 
tėvelių, Karolinos ir Šarūno Čapli-
kų šeima buvo nusprendusi šiais 
metais negrįžti į Lietuvą, Korneli-
jos prizas suteikė galimybę Lietu-
vą aplankyti bent trumpam. „Šie-
met buvo metai, kai tėvai neturėjo 
galimybės grįžti į Lietuvą, tad Ai-
rijoje būtų tekę likti ir man. Dėl to 
labai liūdėjau. Juk visus metus 
laukiau kelionės namo – į Druski-
ninkus. Kai mama gavo laišką su 
žinia, jog nugalėjau ir gavau pri-
zą – galimybę dalyvauti dailės 
stovykloje, tėveliams jau nebuvo 
kur dingti. Tai buvo geriausia ži-
nia per visus metus!“ – laimėjimo 
džiaugsmu dalijosi Kornelija.

Mieli gimtieji Druskininkai
Mergina myli Druskininkus ir kie-

kvieną vasarą stengiasi parskris-

ti aplankyti savo gimtojo miesto, 
kuriame gyvena ir jos močiutė Ni-
jolė, ir draugai. Kornelija pastebi, 
kad kasmet Druskininkai vis atsi-
naujina: „Kaskart grįžusi, Drus-
kininkuose atrandu vis ką nors 
nauja,  niekur kitur nematyta ir 
smagaus. Pavyzdžiui, šiais me-
tais sugrįžtant mane pasitiko at-
naujintas miesto ženklas. Nors 
dar nebaigtas statyti, bet padarė 
labai didelį įspūdį“, – apie paste-
bimus pokyčius mieste pasakojo 
Kornelija ir pridūrė, kad savame 
mieste visada randa daugiau vei-
klos nei Airijoje: „Mieste, kuriame 
gyvenu, smagu apsipirkti ar nuei-
ti į kino teatrą... Daugiau pramogų 
ten nėra. O čia, Druskininkuose, 
jų gausybė: „Uno“, „Aqua“ parkai, 
daug kitų patrauklių vietų smagiai, 
turiningai praleisti laiką. Svarbiau-
sia – čia nuostabi gamta, gera 
semtis įkvėpimo piešiniams.“

„Kartais mums reikia žmo-
gaus, kuris palydėtų mus ten, 
kur mes paprastai nevaikšto-
me, tad šiandien aš jus minti-
mis nuvesiu ten, kur jūs nesa-
te buvusios. Mes pažadinsime 
savyje dailininkes, kurias prieš 
daug metų užmigdėme“, – į 
Druskininkų savivaldybės vie-
šojoje bibliotekoje susirinku-
sias moteris antradienio pa-
vakare kreipėsi menininkė 
Nomeda Marčėnaitė.

Susitikimo pradžioje N. Marčė-
naitė padėkojo bibliotekos dar-
buotojoms, pakvietusioms ją su-
rengti puodeliavimo dirbtuves 
Druskininkuose ir pagyrė biblio-
teką bei kurortą: „Druskininkai – 
nuostabus miestas. Žmonės čia 
turi beveik unikalią galimybę kvė-
puoti turbūt tyriausiu oru. Vos iš-
lipus iš automobilio, man apsa-
lo siela nuo Druskininkų kvapo. 
O kaip čia gražu – tiesiog pasa-
kų miestas, – susižavėjimo Drus-
kininkais neslėpė menininkė. – Ži-
note, aš labai laiminga, kad mes 
susirinkome būtent į biblioteką. 

Nežinau, ar būtų galima rasti tin-
kamesnę vietą kūrybos ramybei. 
Negana to, kad bibliotekos iš es-
mės yra savotiškos šventovės, jū-
siškė dar ir labai graži, moderni. 
Nebuvo sunku ją rasti, nes pasta-
tas išsiskiriantis. Labai ačiū, kad 
mane pakvietėte būtent čia!“

N. Marčėnaitė meninių dirbtu-
vių dalyvėms atskleidė, kas sle-
piasi už puodelių dekoravimo: 
„Po šiuo pavadinimu – puodelia-
vimas – slypi daug prasminges-
nė veikla – meno terapija. Iš es-
mės, seanso metu, mes ne tik 
kuriame sau spalvingą puodelį – 
mes išlaisviname savo užmigu-
sią vaizduotę, kūrybingumą. Vi-
sada sau ir kitiems keliu retorinį 
klausimą: kaip atsitinka taip, kad 
iš 100 mokančių piešti vaikų išau-
ga beveik 100 nemokančių pieš-
ti suaugusių? Mes visi mokame 
piešti, tik nebijokime pamėginti“, 
– apie puodeliavimo idėją ir jos 
prasmę pasakojo menininkė. Pa-
sak N. Marčėnaitės, seanso tiks-
las – išsilaisvinimas iš asmeni-
nių rėmų: „Puodeliavimo tikslas 
yra per porą valandų rasti kelią į 
savo pasąmonę, kūrybinį pradą. 
Man didžiausias komplimentas, 
kai moterys, užsiėmimo pradžio-
je tikinusios, kad piešti nemoka ir 
su kūrybiškumu neturi nieko ben-
dra, namo parsineša nuostabaus 
grožio puodelius.“

Druskininkų savivladybės vie-
šosios bibliotekos erdvėse su-
rengtose meninėse dirbtuvėse 
moterys ne tik kalbėjosi apie kū-
rybingumą, klausėsi įkvepiančių 
N. Marčėnaitės minčių, bet ir į na-
mus parsinešė savomis rankomis 
dekoruotą keraminį puodelį.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos informacija

Patriotinių piešinių konkurso „Genas: Lietuva“ laureatė Kornelija Čaplikaitė: „Myliu 
Druskininkus, kaskart grįžusi, atrandu vis ką nors nauja.“/Justino Kygos nuotrauka

Kornelija savo piešinyje pavaizdavo dar vaikystėje jos atmintyje įstrigusį vaizdą – 
Druskininkuose, pro močiutės namų langą atsiveriantį lietuviškų obelų sodą.

N. Marčėnaitė: „Puodeliavimo tikslas 
yra per porą valandų rasti kelią į savo 
pasąmonę, kūrybinį pradą.“/Justino Kygos 
nuotrauka

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos erdvėse surengtų meninių dirbtuvių dalyvės į namus parsinešė savomis rankomis 
dekoruotą keraminį puodelį/Justino Kygos nuotrauka

N. Marčėnaitė dirbtuvių dalyves skatino išlaisvinti savo kūrybingumą ir vaizduotę/Justino Kygos nuotrauka
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MB „Mileipas“:
Stato rąstines pirtis, vasarnamius.
Parduoda įvairią statybinę medie-

ną, atveža.
Pjauna medieną mobiliu gateriu.
 

Tel. 8 659 32055

Teatro projektas „Trys T formaT“ pristato žydų muzikinę komediją „Vedybų 
sutartis“ sukurta pagal to paties pavadinimo pjesę Izraelio Valstybinės pre-
mijos laureato Efraimo Kishono. „... kam vyrui tuoktis? Dėl švaros namuose? 
Norėdami tai padaryti, galite paimti namų šeimininkę. Gerai valgyti? Tam yra 
restoranas. Šiandien net vaikus galima daryti be to. Tad kam, klausimas? Aš 
jums pasakysiu: žmogui reikia kažko, kam jis galėtų išsakyti savo proble-
mas! Štai kodėl jie tuokiasi. Ir nuo tos akimirkos jie jau turi kažką pasakyti! 
...“ – Efraimas Kishonas.

„Vedybų sutartis“ – vienas iš labiausiai mėgstamų Minske spektaklių, visa-
da vyksta su anšlagais, jis yra tarptautinių festivalių dalyvis. Šių metų pava-
sarį spektaklis buvo pristatytas Lione „Baltarusijos kultūros dienų Prancūzi-
joje“, o taip pat jo gastrolės su triumfu praėjo Vilniuje. 

Jei jums patinka išmintingas humoras, norite linksmai ir gerai praleisti lai-
ką, tai yra jūsų spektaklis. Ilgam laikui garantuojama puiki nuotaika, o kai ku-
rie anekdotai ir frazės galbūt pateks į jūsų leksiką.

Kas gali būti maloniau nei nuoširdus juokas?
Informacija tel.:  868480543, 868213868

Bilietus platina: BILIETAI. LT

FESTIVALIS „SANKRYŽA“ PRISTATO
Liepos 22 d. 20 val. sanatorija BELARUS   

Liepos 23 d. 19 val. EGLĖS sanatorija   
Trys TformaT“ (Minskas, Baltarusija)

Efraimas Kišonas
„VEDYBŲ SUTARTIS“

Muzikinė komedija

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

M. K. Čiurlionio 84 duris atvėrė maža jauki parduotuvėlė
Asortimente šukuotinės medvilnės, bambuko, poliesterio (mi-
krofibros) įvairaus dydžio ir tankio rankšluosčiai voniai, paplū-
dimiui, sportui, kelionėms. Plati spalvinė gama, dizaino įvairo-
vė; asketiški, klasikiniai, ,,Piere Cardin“ prekės ženklo gaminiai, 
žaisminga kolekcija mažiesiems, pelniusi metų gaminio auk-
so medalį Lenkijoje 2016 m. ir 2017m. Patikrinta ir sertifikuota, 
turinti Oeko-Teks 100  ženklą,  produkcija neturi nepalankaus, 
kenksmingo poveikio vartotojams. 
Pasmalsauti, apžiūrėti, ar šiaip pasigrožėti, o jei patiks ir pirk-
ti, kviečiame darbo dienomis nuo 10 iki 18 val., šeštadieniais nuo 10 iki 15 val. 
Puikus kainos ir kokybės santykis!

Automobilių salonų valymas 
už Jums patrauklią kainą. 

Tel. 8 654 35497
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Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo 
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka. 
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,

ir atminty gyvi išlieka.

Nuoširdžiai užjaučiame Vladą Prunskienę dėl mylimo brolio 
netekties. 

Druskininkų savivaldybė

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Nuoširdžiai užjaučiame  Adolfiną Rudžinskienę, 
mylimai Mamytei mirus.

DNSB „Ratnyčėlė“ gyventojai

Išėjus Tėveliui, liko tuštuma.
Tegul ją bent akimirkai užpildo ir begalinį skausmą sušvelni-

na mūsų nuoširdi užuojauta.

Mylimam Tėveliui mirus, „Ryto“ gimnazijos, 1c klasės mokinį 
Petrą Moždžer užjaučia klasės draugai, jų tėveliai ir auklėtoja

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamy-
tei, nuoširdžiai užjaučiame Vytą Arlauską. Telydi paguoda ir 

dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Mirus sūnui Linui, nuoširdžiai užjaučiame mamą 
Bronę Mankauskienę ir brolį Dalių.

Liškiavos g. 3 namo gyventojai

Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia.

Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Nuoširdžiai užjaučiame Astą Liesionytę, mirus mylimam broliui.
„Mano Druskininkai“ kolektyvas

Renginiai

Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Jaskevičienę, 
mylimai Mamytei mirus.

M. K. Čiurlionio g. 64 namo gyventojai

Susimąstai prie amžinybės slenksčio...
Ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome,

tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Nuoširdžiai užjaučiame Danguolę Moždžer, mirus vyrui.
„Senojo Nemuno“ kolektyvas

„Tarp mūsų gyvena 
pabaiga, ji visur atseka, – 
nesvarbu, kur nukeliautume, ji 
išnyra taip netikėtai, ir niekad 
negali žinoti, iš kurios pusės 
ji tave užpuls, nespėji nė jos 
pavidalo įžvelgti, neišmanai, 
kaip su ja kovoti.“(Vincas 
Mykolaitis-Putinas)

Laiko tėkmė pagailėjo 
padovanoti Ievai Liutkuvienei 
dar vieną gražią vasarą. Anapilin 
išėjo ilgametė „Atgimimo“ 
mokyklos pradinių klasių 
mokytoja Ieva Liutkuvienė, 
bendradarbių, draugų vadinama 
Aldona.

Ieva Liutkuvienė 
gimė 1944-01-31 Tauragėje. 
Norėjo tapti mokytoja, ir jos 
svajonė išsipildė. 1963-aisiais 
baigė Klaipėdos aukštesniąją 
pedagoginę mokyklą. Studijavo 

pradinių klasių pedagogiką. 
1975-aisiais pradėjo dirbti 
„Atgimimo“ mokykloje 
pradinių klasių mokytoja. Šioje 
mokykloje dirbo iki išėjimo į 
pensiją, iki 2006-ųjų.

Aldona sugebėjo 
įkvėpti viltį bei pasitikėjimą ir 
jaunam, ir senam, visada buvo 
pasiruošusi patarti, padėti. Jos 
energija, žavesys, šypsena išliks 
mokinių, bendradarbių, artimųjų 
bei pažįstamų atmintyje. 

Druskininkų 
,,Atgimimo“ mokyklos 

bendruomenė

1944-01-31 – 2018-07-16

IEVA LIUTKUVIENĖ

IN MEMORIAM

Liepos 19 d. 16 val. pažintinė ekskursija „Pirmieji M. K. Čiurlionio mecenatai ir jo kūrybos saugotojai“  (M. K. Čiur-
lionio memorialinis  muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35).
Liepos 19 d. 21.30 val. lauko kino seansas. „Vestuvių lėlė“ (rež. N. Gilady) (Pramogų aikštė, Vilniaus alėja 24)
Liepos 20 d. 21.30 val. lauko kino seansas. „Tūkstančiai mylių iki tavęs“ (rež. P. Chelson) (Pramogų aikštė, Vilniaus 
alėja 24)
Liepos 21 d. 16 val. pianisto Andriaus Vasiliausko koncertas. Atlikėjo programoje: M. K. Čiurlionis, V. Jakubėnas,  
P. Beinaris,  A. Bražinskas. Koncertas mokamas (M. K. Čiurlionio memorialinis  muziejus, M.K. Čiurlionio g. 35).
Liepos 21 d. 21.30 val. lauko kino seansas  „Stiklo pilis“ (rež. D. D. Cretton) (Pramogų aikštė, Vilniaus alėja 24)
Liepos 24 d.  18 val. poezijos ir muzikos popietė „Per šaknis – tiesiog į kamieną“.  Dalyvauja Gražina Urbonaitė (ak-
torė), Eglė Miknytė  (kanklės). Groja jaunieji smuikininkai. Renginio vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Liepos 25 d. 20 val. pianistės Guodos Gedvilaitės koncertas. Atlikėjos programoje: M. K. Čiurlionis, F. Chopin, R. 
Schumann, A. Malcys, F. Liszt. Koncertas mokamas (M. K. Čiurlionio memorialinis  muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Liepos 22 d. 16 val. retro improvizacijos. Duetas „Music Time“ (K. Dineikos sveikatingumo parkas, Sausoji g. 1)
Liepos 22 d. 21.30 val. lauko kino seansas. „NON- STOP“ (rež. J. Collet-Serra) (Pramogų aikštė, Vilniaus alėja 24)
Liepos 28 d. 22 val. muzikinė-mitologinė drama „Dūšelės“. Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ projektas
(prie Leipalingio dvaro, Alėjos g. 30)

XVI tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“  Liepos 22-29 dienomis 
M. K. ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ

Konferencija „Čiurlionio kelias“. Smuiko muzikos šventė Smuikininkų meistriškumo mokykla.
Liepos 22 d., sekmadienį, 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje
Sakralinės muzikos valanda Popiežiaus Pranciškaus belaukiant. Gema Šinkevičienė (sopranas), Rimvydas Mitkus 
(vargonai), Vaclovas Juodpusis (muzikologas). Programoje M. K. Čiurlionis, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Verdi, P. 
Mascagni ir kt.
Liepos 23 d., pirmadienį, 17 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriuje, Vytau-
to g. 14
Druskininkų savivaldybės mokyklų moksleivių dailės, rašinių konkursų ir muzikinės viktorinos „Fantastinis M. K. Čiur-
lionio kūrybos pasaulis“ laureatų darbų pristatymas. Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai.
Liepos 24 d., antradienį, 10 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje
M. K. Čiurlionio studijų savaitės atidarymas
Kamerinės muzikos koncertas
VIII tarptautinio Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkurso laureatas, kamerinis ansamblis „CoLore 
Duo“: Konrad Levicki (smuikas), Lauryna Lankutytė (fortepijonas). Groja jaunieji smuikininkai: Vaclovas Juodpusis 
(muzikologas). Programoje M. K. Čiurlionis, S. Vainiūnas, J. Corigliano ir kt.
Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, V. Kudirkos g. 13
14-18 val. Konferencija „Čiurlionio kelias“
Adelberto Nedzelskio knygos „Pokalbis V. K. Jonyno galerijoje Druskininkuose 1992 metų rugpjūčio 6 dieną“ prista-
tymas. Dalyvauja autorius.
18 val. Poezijos ir muzikos popietė „Per šaknis – tiesiog į kamieną“, skirta 150-osioms Vydūno gimimo metinėms
LR Vyriausybės kultūros ir meno, Kalbos premijų laureatė aktorė Gražina Urbonaitė, Eglė Miknytė (kanklės). Gro-
ja jaunieji smuikininkai.
Liepos 25 d., trečiadienį, 17 val. Centre „Dainava“ prie Justino Marcinkevičiaus Ąžuolo
Literatūriniai skaitymai, skirti Justino Marcinkevičiaus dramos „Mindaugas“ sukūrimo 50-mečiui Aktorė Gražina Ur-
bonaitė. Dalyvauja Vaclovas Juodpusis (muzikologas). Groja jaunieji smuikininkai.
21 val. Viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ Žiemos sodo salėje, Vilniaus al. 7
Smuiko muzikos vakaras: Julia Geiling (smuikas, Vokietija), Meistriškumo mokyklos smuikininkai: Vaclovas Juodpu-
sis (muzikologas). Programoje M. K. Čiurlionis, B. Dvarionas, T. Šernas, N. Paganini, J. Sibelius ir kt.
Liepos 26 d., ketvirtadienį, 15.30 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje
Programos „Musica sacra“ sakralinės muzikos valanda Popiežiaus Pranciškaus belaukiant.
Meistriškumo mokyklos smuikininkai.
20 val. Druskininkų miesto muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 59
Kamerinės muzikos koncertas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas ČIURLIONIO KVARTETAS: Dovas 
Lietuvninkas (trimitas, JAV), Julia Geiling (smuikas, Vokietija), Vaclovas Juodpusis (muzikologas). Programoje M. K. 
Čiurlionis, J. Naujalis, J. Haydn, G. Torelli, A. Piazzolla ir kt.
Liepos 27 d., penktadienį, 16 val. Druskininkų „Saulutė“, Vaikų reabilitacijos centre, Vytauto g. 2
Smuiko muzikos koncertas „Esame drauge“. Meistriškumo mokyklos smuikininkai. Renginio vedėjas Vaclovas 
Juodpusis (muzikologas).
SPA VILNIUS Druskininkai, K. Dineikos g. 1
19.30 val. Dailininko Adelberto Nedzelskio tapybos darbų parodos, skirtos jo 85-erių metų sukakčiai, atidarymas. 
Pristato autorius.
20 val. Kamerinės muzikos koncertas „Gražiausios dainos 100-mečio Lietuvai Tėvynei“, Viktorija Bedalytė (sopra-
nas), Marius Balsys (tenoras), Edgaras Davidovičius (tenoras), Martynas Kindurys (baritonas), Erikas Klincevičius 
(baritonas), Deividas Staponkus (baritonas), Kšištofas Bondarenko (bosas). Koncertmeisterė Tatjana Burlakova, Va-
clovas Juodpusis (muzikologas). Programoje M. K. Čiurlionis, V. Kudirka, B. Dvarionas, A. Raudonikis, A. Bražins-
kas, B. Gorbulskis, S. Šimkus, G. Savinienė ir kt.

Parodos

Žemėlapių  paroda „Druskininkai per šimtmetį“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Skulptoriaus Aido Striogos  skulptūrų paroda „Akmenų istorijos“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9) 

Paroda „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos 
g. 13)

Fotografijų paroda „Senieji, mielieji Druskininkai“, skirta M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus 55-erių metų veiklos 
sukakčiai paminėti (M. K. Čiurlionio memorialinis  muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Onos Olšauskienės retrospektyvinė darbų paroda  „Ieškojimai“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Fotografijų  paroda iš Karolio Dineikos šeimos archyvų,  skirta 120-osioms Karolio Dineikos gimimo metinėms (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13) 

Rugpjūčio 3 d. 16 val. foto parodos, skirtos Sąjūdžio 30-mečiui ir atkurtos Lietuvos 100-mečiui atidarymas (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Iki rugsėjo 5 d. veikia Kazio Šimonio, Algimanto Švėgždos, Ramūnės Lebedytės, Janinos Marijos Mačiokaitės-
Pleškūnienės, Danutės Karaškaitės-Brusokienės, Alfonso Šuliausko, Adelberto Nedzelskio, Jūragio Burkšaičio, Egi-
lo Skujos, Eugenijos Pilypaitienės ir kitų dailininkų darbų paroda.
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2018.07.21 d.
Šeštadienis

2018.07.22 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 359 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7. 1 s. 

10:50 Komisaras Reksas 40 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

5 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys 348 s. 
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. Ry-

tojus niekada nemiršta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Štutgarto kriminalinė policija 7. 

1 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-

te (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

5 s. (k.).
03:50 Smegenų paslaptys. Polis Se-

zanas.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Klauskite daktaro (k.).
05:00 Seserys 348 s. (k.).

06:10 "Televitrina".
06:25 "Kempiniukas Plačia-

kelnis" 13 s. 
06:55 "Simpsonai" 18. 13, 14 s. (k.).
07:55 "Kam ta meilė?" (k.).
08:25 "Paskutinis iš Magikianų" 3. 36 

s. (k.).
08:55 "Meilės sūkuryje".
10:00 "Tai - mano gyvenimas" 3. 
12:00 "Tarp mūsų, mergaičių" 115 s. 

(k.).
13:00 "Pažadėtoji".
14:30 "Simpsonai" 18. 15-17 s. 
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-

MAS "Brolis lokys".
21:10 VASAROS KINO TEATRAS 

"Paskutinį kartą Vegase".
23:25 PREMJERA "Stounas".
01:30 "Dviveidis" (k.).
04:00 "Lobiai O. K." (k.).

06:10 Dienos programa. 
06:15 "Mano gyvenimo švie-

sa" 213-215 s.
07:30 "Neramūs ir triukšmin-

gi" 9 s. 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 

160 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 "Meilės sparnai" 1, 2 s.
13:25 "Gyvenimo daina" 35 s.
14:25 "Dvi širdys" 961-964 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Nuo... Iki... 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Tamsiausia 

valanda.
22:45 Netikėta sėkmė.
00:30 Gimęs sukelti pragarą. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
07.10 Grilio skanėstai. 
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“ 2. 18 s.
09.15 „Rojus“ 88 s.
10.20 „Rasputinas“ 8 s.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 6. 13 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 10 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 33 s.
14.55 „Delta“ 2. 18 s.
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas.
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 35 s.
18.00 Reporteris.
18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
19.00 „Iššūkis“ 4. 3 s.

2018.07.20 d.
Penktadienis

20.00 Reporteris. 
20.30 Grilio skanėstai. 
21.00 „Ragana“ 15 s.
22.00 Reporteris.
22.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
23.00 „Gluchariovas“ 32 s.
00.05 „Delta“ 2. 18 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 7 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 12 s.
02.45 „Rasputinas“ 6 s.
03.35 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 1 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 12 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pavojingiausios kelionės. Bo-

livija“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

06:00 "Auklė" 34, 36 s.
07:30 "Džuna" 8 s.
08:35 "Farų karai" 1 s.

09:30 "Teisingumo agentai" 17 s.
10:30 "Kobra 11" 11 s.
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" 3 s.
12:35 "Stoties policija" 33 s.
13:45 "Džuna" 9 s.
14:50 "Farų karai" 2 s.
15:50 "Teisingumo agentai" 18 s.
16:50 "Kobra 11" 12 s.
17:55 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" 4 s.
18:55 "Stoties policija" 34 s.
20:00 Info diena. 
21:00 Absoliutus blogis. Išnykimas.
22:50 Pažymėtas žmogus.
00:45 "Persekiotojas" 10 s.
01:30 "Kas žudikas?" 40 s. 
02:30 Absoliutus blogis. Išnykimas.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 

06:30 Klausimėlis.lt. 
06:45 Nakties pasakos.
08:05 Beatos virtuvė (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų 

išgyvenimo strategija. 

Dauginimosi būdai.
12:40 Pasaulio dokumentika. Maži, 

bet ypatingi: vabzdžiai.
13:35 Puaro 3. 8,9s.
15:20 Gamtos inspektoriai (k.).
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Klausimėlis.lt. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Nerija“ – 45. Jubiliejinis kon-

certas su simfoniniu 

orkestru ir bigbendu.
23:00 Mamytė žudikė.
00:30 Rytojus niekada nemiršta (k.).
02:25 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Dauginimosi 
būdai (k.).

03:15 Pasaulio dokumentika. Maži, 
bet ypatingi: vabzdžiai (k.).

04:05 „Nerija“ – 45. Jubiliejinis kon-
certas su simfoniniu orkestru ir bigben-
du (k.).

06:15 "Televitrina".
06:30 "Aladinas" 155 s. (k.).
07:00 "Ančiukų istorijos" 48 

s.
07:30 "Žvaigždžių karai. Sukilėliai" 1 

s.
08:00 "Aladinas" 156 s.
08:30 "Tolimos šalies dievaitis".
08:40 "Lordo Farkvado šmėkla".
09:00 "Skaniai ir paprastai".
09:30 "Maisto kelias" 3 s.
10:00 "Kintamanio brangakmenis" 

107 s.
11:00 "Rodencija ir Dantukų fėja".
12:45 "Meilė keliauja laiku. Smarag-

das".
15:00 "Bilis Medisonas".
16:45 "Ekstrasensai tiria".
18:30 "TV3 žinios". 
19:25 "Eurojackpot". 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS "101 

dalmatinas".
21:35 PREMJERA VASAROS KINO 

TEATRAS "Iksmenai. Apokalipsė".
00:30 "Boratas. Kaip šaunusis Ka-

zachstano žurnalistas Amerikoj patir-
tį graibstė".

02:05 "Kažkas skolinto" (k.).
04:05 "Stounas" (k.).

06:25 Dienos programa. 
06:30 "Žvėrelių būrys" 6 s. 
06:55 "Neramūs ir triukšmin-

gi" 8 s. 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviu-

kai burbuliukai" 7 s. 
07:45 "Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-

plys" 20 s.
08:10 "Pabaisiukas Bansenas" 7 s. 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" 20 s. 
09:00 "Saugokis meškinų" 44, 45 s. 
09:30 "Drakonų kova. Super" 29 s. 
09:55 "Ogis ir tarakonai" 49 s.
10:05 KINO PUSRYČIAI Stebuklų na-

mai.
11:50 Gaisrinės šuo.
14:00 Neteisingai apkaltintas.
15:45 Policijos akademija 7. Misija 

Maskvoje.
17:30 "Geriau vėliau, negu niekada" 

4 s.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Madagaska-

ras 2.
21:10 Brolis keistuolis.
23:00 Galvok kaip vyras 2.
01:00 Tamsiausia valanda. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 

07.55 „Pasaulio turgūs. Atėnai“. 
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 Gyvenimo būdas.
11.00 „Iššūkis“ 2. 1, 2 s.
13.00 „Baltoji vergė“ 21, 22 s.
15.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
16.00 Žinios.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 „Neišsižadėk“ 19, 20 s.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ 20 tęs., 21 s. 
20.00 Žinios.
20.25 „Deimantų medžiotojai“ 5, 6 s.
22.00 Žinios.
22.30 „Deimantų medžiotojai“ 6 tęs.
23.10 „Iššūkis“ 2. 1, 2 s. 
01.10 „Pražūtingi smaragdai“ 55, 56 s.
02.45 „Baltoji vergė“ 21, 22 s.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.30 „Iššūkis“ 2. 1, 2 s. 
06.00 „Pavojingiausios kelionės. Bra-

zilija“. 
06.30 „Neprijaukinti. Kodjako sala“. 

06:15 "Auklė" 30-34 s.
08:45 Sveikatos ABC televi-

trina. 
09:00 "Nutrūkę nuo grandinės" 5 s. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 "Vaikai šėlsta" 6 s. 
10:30 "Džiunglių princesė Šina" 4 s.
11:30 "Paryžius. Gyventojai ir gyvū-

nai" 2 s.
12:40 "Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai" 8 s. 
13:40 "Ekstrasensų mūšis" 11 s. 
16:25 "Reali mistika" 36 s. 
17:25 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 7 

s. 
18:25 "Kas žudikas?" 41 s. 
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS Terminato-

rius 3. Mašinų prisikėlimas.
23:40 AŠTRUS KINAS Sutartis su šė-

tonu.
01:30 Dainuok mano dainą. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Klausimėlis.lt. 
06:35 Gimę tą pačią dieną. 

07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos.  Žąsia-

ganė.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:00 Premjera. Kačių ABC 3. 3 d. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Salų 

gamtos slėpiniai. Šri Lanka. Musonų 
sala.

12:40 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai 2. Amazonės salos. 
Plaukiantis miškas.

13:35 Puaro 3. 10 s.
14:30 Beatos virtuvė. 
15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:50 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt. 

18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. 3 s. 
21:50 Labas, čia aš.
23:15 Premjera. Jau seniai tave myliu.
01:10 Pasaulio dokumentika. Salų 

gamtos slėpiniai. Šri Lanka. Musonų 
sala (k.).

02:05 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai 2. Amazonės salos. 
Plaukiantis miškas (k.).

03:00 Kačių ABC 3. 3 d. (k.).
03:45 Klausimėlis.lt (k.).
04:10 Stilius (k.).
05:05 Savaitė (k.).

06:15 "Televitrina".
06:30 "Aladinas" 156 s. (k.).
07:00 "Ančiukų istorijos" 49 

s.
07:30 "Žvaigždžių karai. Sukilėliai" 2 

s.
08:00 "Aladinas" 157 s.
08:30 "Kobra 11" 20. 12 s. 
09:30 "Šefai vikingai" 4 s.
10:00 "Kapitono Morgano lobis" 108 

s.
11:00 "Kosmoso kariai".
12:55 "Šuo, kuris išgelbėjo vasarą".
14:35 "Išrinktasis. Blogio imperijos iš-

kilimas".
16:45 "Ekstrasensai tiria" 611 s. 
18:30 "TV3 žinios" 203 s.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS "Ir 

velnias dėvi Prada".
21:50 VASAROS KINO TEATRAS 

"Peržengta riba".
23:45 "Universalioji korta".
01:30 PREMJERA VASAROS KINO 

TEATRAS "Iksmenai. Apokalipsė" (k.).
04:00 "Boratas. Kaip šaunusis Ka-

zachstano žurnalistas Amerikoj patirtį 
graibstė" (k.).

05:25 "Du tėvai ir du sūnūs" 2. 15 s. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 "Žvėrelių būrys" 7 s. 
06:55 "Neramūs ir triukšmin-

gi" 9 s. 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviu-

kai burbuliukai" 8 s. 
07:45 "Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-

plys" 21 s.
08:10 "Pabaisiukas Bansenas" 8 s. 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" 21 s. 
09:00 "Saugokis meškinų" 46, 47 s. 
09:30 "Drakonų kova. Super" 30 s. 
09:55 "Ogis ir tarakonai" 50 s.
10:05 KINO PUSRYČIAI Nerealus 

šuo.
11:55 16 norų.
13:45 "Pričiupom!"
14:15 Šokis hip-hopo ritmu.
16:25 Išgelbėk mane.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Nepaprastas Žmogus-Voras.
23:10 Gelbėk mus nuo pikto.
01:30 Brolis keistuolis.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 

08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Mianmaras“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. Ka-

merūnas“. 
11.10 Grilio skanėstai.
11.40 „Svarbiausia - įstatymas“ 11, 12 

s.
13.50 „Tarp meilės ir neapykantos“ 5, 

6 s.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
16.50 2018 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Didžiosios Britanijos GP apž-
valga.

18.00 Žinios.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
19.00 „Lemtingas panašumas“ 2 s.
20.00 Žinios.
20.30 „Lemtingas panašumas“ 3 s.
21.30 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.30 „Deimantų medžiotojai“ 5, 6 s.
00.50 „Tarp meilės ir neapykantos“ 1, 

2 s.
02.45 „Merdoko paslaptys“ 1, 2 s.
04.15 „24/7“.
04.40 „Rasputinas“ 1 s.
05.30 Grilio skanėstai. 
06.00 „24/7“.

06:10 Ultimate Strongman 
galiūnų turnyras. 

08:00 "Auklė" 35 s.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Galiūnų čempionų lyga Meksi-
koje. I dalis. 

10:00 "Vaikai šėlsta" 7 s. 
10:30 "Džiunglių princesė Šina" 5 s.
11:30 Šiaurinių elnių šeimyna. 
12:40 "Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai" 1 s. 
13:40 "Ekstrasensų mūšis" 12 s. 
16:10 "Reali mistika" 37 s. 
17:15 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 8 

s. 
18:15 "Kas žudikas?" 42 s. 
19:30 "Rivjera" 7, 8 s.
21:30 "Juodasis sąrašas" 12 s.
22:30 "Okupuoti" 3, 4 s.
00:30 "Ekstrasensų mūšis" 12 s. 
02:45 Sutartis 

2018.07.23 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 360 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7. 2 s. 

10:50 Komisaras Reksas 41 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

6 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys 349 s. 
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 

Antanas Smetona. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės dak-

taras 6. 7 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7. 

2 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

6 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 

Antanas Smetona (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 349 s. (k.).

06:10 "Televitrina".
06:25 "Kempiniukas Plačia-

kelnis" 14 s. 
06:55 "Simpsonai" 18. 16, 17 s. (k.).
07:55 "Kapitono Morgano lobis" 108 

s. (k.).
08:55 "Meilės sūkuryje".
10:00 "Tai - mano gyvenimas" 3. 
12:00 "Kobra 11" 20. 12 s. 
13:00 "Pažadėtoji".
15:00 "Simpsonai" 18. 18, 19 s. 
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba" 63 s. 
18:30 "TV3 žinios". 
19:27 "TV3 orai". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų" 3. 37 

s. 
20:00 "Tarp mūsų, mergaičių" 116 s. 
21:00 "Kam ta meilė?" 16 s. 
21:30 "TV3 vakaro žinios". 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

"Profas".
00:15 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius" 2. 4 s. 
01:15 "Kaulai" 9. 6 s.
02:05 "Pelkė" 4. 4 s.
03:00 "Ekstrasensų mūšis" 12. 163 s. 
03:55 "Paskutinis iš vyrų" 3. 19, 20 s.
04:50 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius" 2. 4 s. (k.).
05:35 "Du tėvai ir du sūnūs" 2. 16 s. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 "Mano gyvenimo švie-

sa" 216-218 s.
07:30 "Neramūs ir triukšmin-

gi" 10 s. 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 

161 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 "Ponas Bynas" 8 s.
11:25 "Meilės sparnai" 3, 4 s.
13:25 "Gyvenimo daina" 36 s.
14:25 "Dvi širdys" 965-967 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 "Tautos tarnas" 8, 9 s.



2018 m. liepos 19 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 16413

2018.07.25 d.
Trečiadienis

2018.07.26 d.
 Ketvirtadienis

2018.07.24 d.
 Antradienis

21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Roninas.
00:50 "Judantis objektas" 6 s.
01:40 Nepaprastas Žmogus-Voras 

(k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Jadvyga Juškytė-Širšė“. 
07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“ 7 s.
09.15 „Rojus“ 89 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 19 s.
11.25 „Ragana“ 1 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 11 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 34 s.
14.55 „Delta“ 2. 19 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 36 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Iššūkis“ 4. 4 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Ragana“ 16 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempio-

natas. Vokietijos GP apžvalga.
00.05 „Delta“ 6 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 8 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 6. 13 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 13 s.
03.35 „Žmogus be praeities“ 2 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 6. 13 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 30 s.

06:00 "Auklė" 37-39 s.
07:30 "Džuna" 9 s. (k).
08:35 "Farų karai" 2 s. (k).

09:30 "Teisingumo agentai" 18 s. (k) 
s.

10:30 "Kobra 11" 12 s. (k) s.
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" 4 s. (k).
12:35 "Stoties policija" 34 s. (k).
13:45 "Džuna" 10 s.
14:50 "Farų karai" 3 s.
15:50 "Teisingumo agentai" 19 s.
16:50 "Kobra 11" 13 s.
17:55 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" 5 s.
18:55 "Stoties policija" 35 s.
20:00 Info diena. 
20:25 "Nusikaltimų miestas" 18 s. 
21:00 Naujienų medžiotojas.
23:20 Terminatorius 3. Mašinų prisi-

kėlimas (k).
01:20 "Juodasis sąrašas" 12 s. (k).
02:10 "Okupuoti" 3, 4 s. (k).

07:55 "Kam ta meilė?" 16 s. (k.).
08:25 "Paskutinis iš Magikianų" 3. 37 

s. (k.).
08:55 "Meilės sūkuryje".
10:00 "Tai - mano gyvenimas" 3. 
12:00 "Tarp mūsų, mergaičių" 116 s. 
13:00 "Pažadėtoji".
15:00 "Simpsonai" 18. 20, 21 s. 
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų" 3. 38 

s. 
20:00 "Tarp mūsų, mergaičių" 117 s.
21:00 "Kam ta meilė?" 17 s. 
21:30 "TV3 vakaro žinios". 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

"Mano geriausio draugo mergina".
00:35 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius" 2. 5 s. 
01:30 "Kaulai" 9. 7 s.
02:25 "Pelkė" 4. 5 s.
03:10 "Ekstrasensų mūšis" 12. 164 s. 
04:10 "Paskutinis iš vyrų" 3. 21, 22 s.
05:00 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius" 2. 5 s. (k.).

06:10 Dienos programa. 
06:15 "Mano gyvenimo švie-

sa" 219-221 s.
07:30 "Neramūs ir triukšmingi" 11 s. 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 

162 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! (k). 
11:25 "Meilės sparnai" 5, 6 s.
13:25 "Gyvenimo daina" 37 s.
14:25 "Dvi širdys" 968-971 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 "Tautos tarnas" 10, 11 s.
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Juodasis 

griaustinis.
00:25 "Judantis objektas" 7 s.
01:15 Roninas (k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vantos lapas.

07.10 „24/7“. 
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“ 8 s.
09.15 „Rojus“ 90 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 20 s.
11.25 „Ragana“ 2 s.
12.30 „Iššūkis“ 2. 12 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 35 s.
14.55 „Delta“ 2. 20 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 37.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
19.00 „Iššūkis“ 4. 5 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Ragana“ 17 s.
22.00 Reporteris. Informacinė publi-

cistinė laida.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.00 „Gluchariovas“ 33 s.
00.05 „Delta“ 7 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 9 s.
02.00 „Ragana“ 1 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 14 s.
03.35 „Žmogus be praeities“ 3 s.
04.20 „Ragana“ 1 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 31 s.

06:00 "Auklė" 40-42 s.
07:30 "Džuna" 10 s. (k).
08:35 "Farų karai" 3 s. (k).

09:30 "Teisingumo agentai" 19 s. (k).
10:30 "Kobra 11" 13 s. (k).
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" 5 k. (k).
12:35 "Stoties policija" 35 s. (k).
13:45 "Džuna" 11 s.
14:50 "Farų karai" 4 s.
15:50 "Teisingumo agentai" 20 s.
16:50 "Kobra 11" 14 s.
17:55 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" 6 s.
18:55 "Stoties policija" 36 s.
20:00 Info diena. 
20:25 "Nusikaltimų miestas" 19 s. 
21:00 Mirtinas ginklas 4.
23:30 Naujienų medžiotojas (k).
01:45 "Persekiotojas" 11 s.
02:25 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 7 

s. (k). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 361 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė 

policija 7. 3 s. 
10:50 Komisaras Reksas 42 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

7 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys  350 s. 
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės dak-

taras 6. 8 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7. 

3 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

7 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 350 s. (k.).

06:10 "Televitrina".
06:25 "Kempiniukas Plačia-

kelnis" 15 s. 
06:55 "Simpsonai" 18. 18, 19 s. (k.).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 362 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7. 4 s. 

10:50 Komisaras Reksas 43 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

8 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys 351 s. 
17:30 Žinios.
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės dak-

taras 6. 9 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7. 

4 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

8 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 351 s. (k.).

06:10 "Televitrina".
06:25 "Kempiniukas Plačia-

kelnis" 16 s. 
06:55 "Simpsonai" 18. 20, 21 s. (k.).
07:55 "Kam ta meilė?" 17 s. (k.).
08:25 "Paskutinis iš Magikianų" 3. 38 

s. (k.).
08:55 "Meilės sūkuryje".
10:00 "Tai - mano gyvenimas" 3. 
12:00 "Tarp mūsų, mergaičių" 117 s. 
13:00 "Pažadėtoji" 
15:00 "Simpsonai" 18. 22 s. 
15:30 "Simpsonai" 19. 1 s. 
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų" 3. 39 

s. 
20:00 "Tarp mūsų, mergaičių" 118 s. 
21:00 "Kam ta meilė?". Lietuva, ko-

medija, 2018. 1 sez. 18 s. N-7
21:30 "TV3 vakaro žinios". 
22:25 "Vikinglotto".
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

"Vagių pasaulis".
00:35 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius" 2. 6 s. 
01:30 "Kaulai" 9. 8 s.
02:20 "Pelkė" 4 s. 6 s.
03:10 "Ekstrasensų mūšis" 12. 165 s.
04:10 "Nevykėlių dalinys" 1. 
05:05 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius" 2. 6 s. (k.).

06:10 Dienos programa. 
06:15 "Mano gyvenimo švie-

sa" 222-224 s.
07:30 "Neramūs ir triukšmin-

gi" 12 s. 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 

163 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! (k). 
11:25 "Meilės sparnai" 7, 8 s.
13:25 "Gyvenimo daina" 38 s.
14:25 "Dvi širdys" 972-975 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 "Tautos tarnas" 12,13 s.
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Nėra kur 

bėgti.
00:20 "Judantis objektas" 8 s.
01:10 Juodasis griaustinis (k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.

07.10 4 kampai. 
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“ 9 s.
09.15 „Rojus“ 91 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 21 s.
11.25 „Ragana“ 3 s.
12.30 „Iššūkis“ 3. 1 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 36 s.
14.55 „Delta“ 2. 21 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 

17.00 „Moterų daktaras“ 2. 38 s.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Iššūkis“ 4. 6 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Ragana“ 18 s.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“ 34 s.
00.05 „Delta“ 8 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 10 s.
02.00 „Ragana“ 2 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 15 s.
03.35 „Žmogus be praeities“ 4 s.
04.20 „Ragana“ 2 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 32 s.

06:00 "Auklė" 43-45 s.
07:30 "Džuna" 11 s. (k).
08:35 "Farų karai" 4 s. (k).

09:30 "Teisingumo agentai" 20 s. (k).
10:30 "Kobra 11" 14 s. (k).
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" 6 s. (k).
12:35 "Stoties policija" 36 s. (k) s.
13:45 "Džuna" 12 s.
14:50 "Farų karai" 5 s.
15:50 "Teisingumo agentai" 21 s.
16:50 "Kobra 11" 15 s.
17:55 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" 7 s.
18:55 "Stoties policija" 37 s.
20:00 Info diena. 
20:25 "Nusikaltimų miestas" 20 s. 
21:00 Specialusis būrys (S.I.S.).
22:45 Mirtinas ginklas 4 (k).
01:10 "Persekiotojas" 12 s.
01:55 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 8 

s. (k). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 363 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 7. 5 s. 

10:50 Komisaras Reksas 44 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

9 s.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys 352 s. 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės dak-

taras 6. 10 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7. 

5 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

9 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 352 s. (k.).

06:10 "Televitrina".
06:25 "Kempiniukas Plačia-

kelnis" 17 s. 
06:55 "Simpsonai" 18. 22 s. (k.).
07:25 "Simpsonai" 19. 1 s. (k.).
07:55 "Kam ta meilė?" 18 s. (k.).
08:25 "Paskutinis iš Magikianų" 3. 39 

s. (k.).
08:55 "Meilės sūkuryje".
10:00 "Tai - mano gyvenimas" 3. 
12:00 "Tarp mūsų, mergaičių" 118 s. 
13:00 "Pažadėtoji".
15:00 "Simpsonai" 19. 2, 3 s. 
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų" 3. 40 

s. 
20:00 "Tarp mūsų, mergaičių" 119 s. 
21:00 "Kam ta meilė?" 19 s. 
21:30 "TV3 vakaro žinios". 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

"Greitojo reagavimo būrys".
00:15 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius" 2. 7 s. 
01:15 "Kaulai" 9. 9 s.
02:05 "Pelkė" 4. 7 s.

03:00 "Ekstrasensų mūšis" 12. 166 s. 
04:00 "Nevykėlių dalinys"  3 s. 
04:50 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius" 2. 7 s. (k.).
05:35 "Du tėvai ir du sūnūs" 2. 17 s. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 "Mano gyvenimo švie-

sa" 225-227 s.
07:30 "Neramūs ir triukšmin-

gi" 13 s. 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 

164 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! (k). 
11:25 "Meilės sparnai" 9, 10 s.
13:25 "Gyvenimo daina" 39 s.
14:25 "Dvi širdys" 976-979 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 "PREMJERA Varom!" 1.
20:00 "Tautos tarnas" 14, 15 s.
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Širšių liz-

das.
00:35 "Judantis objektas" 9 s.
01:25 Nėra kur bėgti (k).
03:00 Alchemija XXI. Vakarų fronte. 
03:30 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

"Menininkų portretai".

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.

07.10 Gyvenimo būdas.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“ 10.
09.15 „Rojus“ 92 s.
10.20 „Lemtingas panašumas“ 1 s.
11.25 „Ragana“ 4 s.
12.30 „Iššūkis“ 3. 2 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 37 s.
14.55 „Delta“ 2. 22 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 39 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“ 4. 7 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Ragana“ 19 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“ 35 s.
00.05 „Delta“ 9 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 11 s.
02.00 „Ragana“ 3 s.
02.45 „Rasputinas“ 7 s.
03.35 „Žmogus be praeities“ 5 s.
04.20 „Ragana“ 3 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 33 s.

06:00 "Auklė" 46-48 s.
07:30 "Džuna" 12 s. (k).
08:35 "Farų karai" 5 s. (k).

09:30 "Teisingumo agentai" 21 s. (k).
10:30 "Kobra 11" 15 s. (k).
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" 7 s. (k).
12:35 "Stoties policija" 37 s. (k).
13:45 "Asmens sargybinis" 1 s.
14:50 "Farų karai" 6 s.
15:50 "Teisingumo agentai" 22 .
16:50 "Kobra 11" 16 s. 
17:55 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" 8 s. 
18:55 "Stoties policija" 38 s.
20:00 Info diena. 
20:25 Savaitės kriminalai. 
21:00 Samdiniai be vėliavos.
23:05 Specialusis būrys (k).
00:45 "Persekiotojas" 13 s.
01:30 "Kas žudikas?" 41 s. (k).

UAB „Dzūkijos golfas“ 
reikalingas (-a) 

administratorius (-ė). 
Tel. 8 655 44649

Pigus taksi! 
Surinkus 7 spaudus, 8 
važiavimas – nemoka-
mas. Tel. 8 653 99907
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Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

REIKIA PINIGŲ?
Paskolos. Paskolų ir skolų 
refinansavimas. Galimybė 
pasiskolinti papildomai.

Tel. 8 608 79790

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas, 
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

Perkame butus, miškus, žemes, sodybas ir 
kitą nekilnojamą turtą. Tel. 8 698 48621

Perkame miškus visoje Lietuvoje ir žemės 
sklypus nuo 5 ha. Tel. 8 613 56708

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Nuo liepos 19 iki 25 d.
sausainiams su šviežiais 

obuoliaisi ir varške
25% nuolaida

Perku automobilius. Gali būti su defektais. 
Tel. 8 627 87576

Parduodamas 2 kambarių 50 kv. m butas M. K. Čiurlionio 
g., 5 aukšte, renovuotame name, maži mokesčiai, butas 

po remonto. Kaina – 44000 Eur. Tel. 8 654 99573

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir greitas jų keitimas. 
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano dujų 
balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190

SIŪLOME DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ 
VAIRUOTOJAMS-EKSPEDITORIAMS (CE 

kategorija, 95 kodas). Tel. 8 616 30901

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo  
vairuotojams-ekspeditoriams. Tel. 8 687 93693

Siūlome darbą transporto ir logistikos 
vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693

Krovinių pervežimo (1,5 tonos), perkraustymo 
paslaugos. Tel. 8 636 08040

Siūlomas nuolatinis traktorininko darbas šalia Seirijų. Reikalin-
gos Tr1, Tr2 teisės. Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu – 700 
Eur., po bandomojo laikotarpio didės priklausomai nuo kvalifi-

kacijos. Kompensuojamas kuras į darbą, apmokami visi viršva-
landžiai, darbas su nauja technika. Tel. 8 677 25331

Unikalūs Izraeilio
 „Aqua Mineral From The Dead Sea“

 ir „Botanifique“ gamintojų kosmetikos produktai.
Kontaktai pasiteirauti, įsigyti: 

+370 603 62706, 
+972 54 8120562, 

klarika.lt@gmail.com
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Asmeniniai skelbimai
Sodo sklypas sodų b-joje „Rūta“. 
Kaina – 8000 Eur. Tel. 8 682 
34688

12 a namų valdos sklypas Nera-
vų g. 35. Miesto komunikacijos, 
elektra, prie pat miesto ribos. 
Kaina –

23000 Eur. Tel. 8 672 27300

6 a sodo sklypas Jaskonyse, 
sodų bendrijoje „Migla“, yra elek-
tra. Kaina –9000 Eur. Tel. 8 612 
20142

9 a sodo sklypas  (3 km nuo 
miesto centro). Yra galimybė 
įsigyti šalia esantį sklypą ir su-
formuoti namų valdą gyvenamo 
namo statybai. Tel. 8 699 14070

Sandėlis Druskininkuose (ga-
mybinėms patalpoms) 850 kv. m 
(apšiltintas plytinis pastatas – bu-
vusi daržovių saugykla). Sklypo 
0,7 ha. Yra elektros transforma-
torinė. Tel. 8 699 14070

104 kv. m namas Veisiejuose 
(20,5 km iki Druskininkų). Po 
namu  yra rūsys. Yra ūkinis mūri-
nis pastatas (galima įrengti  pirtį), 
garažas, sodas, 12 a žemės. Iki 
ežero – 200 m. Tel. 8 680 92756

150 kv. m namas su 2 vietų gara-
žu, 6 a sklype Kadagių g. Tel. 8 
698 72227

2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m 
gyvenamas namas su ūkiniu pas-
tatu, garažu 10,6 a sklype Sakų 
g., Druskininkuose, šalia pušyno. 
Kaina – 85000 Eur. Arba keičiau 
į butą Druskininkuose ar Kaune 
Tel. 8 600 80228

6 a sodo sklypas Jaskonyse ne-
toli „Romnesos“ kavinės. Tel. 8 
687 21996

14 a. namų valdos sklypas šalia 
Druskininkų, Švendubrės kaime 
siu avariniais pastatais. Tel. 8 
628 87036

9,29 a žemės sklypas su vasar-
namiu prie tvenkinio, SB „Dai-
nava“. Kaina – 40000 Eur. Tel. 8 
690 46273  

2 aukštų namas Druskininkuose, 
dalinai įrengtas, apšildymas kietu 
kuru, yra vietinis vandentiekis, 
kanalizacija prijungta prie miesto, 
garažas, 6 a sklypas. Kaina – 
55000 Eur. Tel. 8 696 10088

2,55 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Vilkininkų km (apie 4 km 
nuo Leipalingio) apie 150 metrų 

iki 2 ežeriukų. Sklypas ribojasi su 
žvyrkeliu. Kaina – 13500 Eur. Tel. 
8 617 62483

0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto 
kelio, netoli elektra. Kaina – 9250 
Eur. Arba keičiu į mišką. Tel. 8 
682 48474

Garažas prie buvusios katilinės. 
Tel. 8 655 66866

Nebrangiai 52 a sodyba Lazdijų 
raj., Gudelių kaime su ūkiniais 
pastatais, lauko virtuve, garažu. 
Tel. 8 673 77414

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Naudotos geros būklės padan-
gos su ratlankiais R14 175/70 (4 
vnt.) už 45 Eur; „Žiguli“ bagažinė 
už 10 Eur. Tel. 8 613 71001

Geros kokybės japoniškų va-
sarinių padangų lietais diskais 
komplektas 195/60 R-15 (penkių 
skylių) Tel. 8 626 60208

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

„Mazda 2“, 2003 m., 1,2 L benzi-
nas, TA. Kaina – 1300 Eur. Tel. 8 
612 97432

„Renault Tvingo“ 1998 m., benzi-
nas. Kaina – 750 Eur. Tel. 8 604 
57914

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Parduodami įvairūs daiktai

Geros būklės dujinė viryklė 
„Beko“, nenaudota su elektrine 
orkaite. Tel. 8 686 14305

Trinkelių gamybos įranga ir for-
mos, plastikinis langas (206x150 
cm). Tel. 8 647 33100

Tvarkingos senovinės svarsty-
klės, senovinis medinių ratų kom-
plektas, tvarkinga fanerinė valtis. 
Tel. 8 626 60208

2 tachtos ir 2 patalynės dėžės. 
Tel. 8 606 04616

Plastikiniai langai: 1,32x2,12 m 
(2 vnt.), 0,9x1 m ir 140x0,9 m, 
2 langai 1,45x1 m, lentos 5 cm 
storio, iki 40 cm pločio. Tel. 8 616 
48116

Dulkių siurblys „Zelmer“ už 
30 Eur; mikrobangų krosnelė 
„Whirpool“ už 35 Eur; šaldytuvas 
„Samsung A“ už 85 Eur; automa-
tinė skalbimo mašina AEG už 85 
Eur; akvariumas  (72 L) su įranga 
už 40 Eur; indaplovė AEG už 120 
Eur. Tel. 8 650 87433

Naujas  nešiojamas kompiuteris 
„Hp probook 430 g5“. Yra visi 
dokumentai, dėžė, priedai, 2 
metų garantija. Kaina – 750 Eur. 
Kaina derinama proto ribose. Tel. 
8 615 71066

Pigiai skalbimo mašina „Bompa-
ni“. Tel. 8 619 23415

Vaikiškas dviratis (5-7 m. vaikui). 
Tel. 8 654 46644

Rusiška vaflinė, fritiūrinė po 15 
Eur; televizorius, vežimėlis, trira-
tukas, kavos aparatas, monitorius 
po 10 Eur; garų rinktuvas, elektri-
nis galąstuvas po 25 Eur; naujas 
kilimas. Tel. 8 603 04562

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų 

puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papil-
domą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, 
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), 
„Išsinuomočiau“, „Pirkčiau“  – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automo-
biliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); 
„Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, 
„Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. 
Penktadieniais: nuo 9.00 iki 15.00

Parduodu prieškambario baldus. 
Kaina – 55 Eur. Tel. 8 687 40243

Kineskopiniai televizoriai (37 ir 51 
cm įstrižainė), TV priedėliai nuo 
20 Eur, belaidis telefonas. Tel. 8 
686 43600

Sauskelnės suaugusiems (2 pa-
kuotės) „Tena Super“ (M dydis). 
Kaina – 15 Eur. Tel. 8 611 91421

Pigiai 2 durų spinta, senovinės 
austos lovatiesės, lininiai siūlai. 
Tel. 8 600 38695

Naujos medinės (ąžuolo ir klevo) 
taburetės. Tel. 8 618 20125

Perka

Garažą Gardino g. Tel. 8 676 
06357

2,3 ar 4 kambarių butą Druskinin-
kuose, netoli centro. Gali būti be 
remonto. Tel. +37062875156

12-20 a namų valdos sklypą Ne-
ravuose arba prie Neravų. Tel. 8 
621 31181

Keičia

Namą Kybartuose 9 a sklype su 
visomis komunikacijomis į 3 kam-
barių butą Druskininkuose arba 
parduoda. Tel. 8 687 48033

Nuoma

Išsinuomočiau tvarkingą garažą 
su duobe. Geležinių nesiūlyti. 
Tel. 8 630 61598

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
2 asmenims, trumpam laikui. 
Kaina – 1 para/30 Eur. Tel. 8 650 
87711

Išnuomojamas garažas prie JUC 
(buvusios katilinės). Tel. 8 686 
43600

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Ateities g., 1 aukšte. Kaina – 12 
mėn./150 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai

Ieško darbo

38 m. vyras ieško darbo staty-
bos, apdailos, elektros srityse. 
Tel. 8 602 17665

Kiti

Reikalingi pagalbiniai darbininkai, 
padėti išbetonuoti pamatus. Tel. 
8 615 44088

Dovanoju 3 mėn. šuniuką. Tel. 8 
611 48985

Reikalingas stalius, atlikti darbus 
bute. Tel. 8 612 60882

Dovanoju pliušinius žaislus. Tel. 
8 630 87652

Dovanoju baltus pūkuotus kačiu-
kus. Tel. 8 617 43416

Dovanoju 2 mėn. žiurkėnus. Tel. 
8 602 28344

Prie Vijūnėlės pamesti akiniai. 
Tel. 8 615 12109

Dovanoju multifunkcinę dujinę 
viryklę (50x50 cm). Tel. 8 620 
52846

DVIRAČIAI:
Nauji ir naudoti.

Nuoma, remontas, 
atsargines detales, 

aksesuarai.
Tel. 8 682 10953

Mus rasite: 
Šv. Jokūbo g. 3

Dirbam be išeiginių.

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario butas Gardino g. 17, 
1 aukšte. Tel. 8 687 21996

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 7 aukštų name Gardino g. 
56G (prie tvenkinio). Tel. 8 687 
37575

2 aukštų gyvenamas namas 10 
a sklype Druskininkuose. Kaina 
– 95000 Eur, arba keičiu į butą 
Vilniuje. Tel. 8 602 10802

2 kambarių 49,79 kv. m butas 3 
aukšte, Vytauto g. Namas mū-
rinis nerenovuotas. Butui reika-
lingas remontas. Kaina – 45000 
Eur. Tel. 8 686 69945

2 kambarių 34 kv. m butas Atei-
ties g. 3 aukšte iš 9. Tel. 8 610 
91301

3 kambarių 57,7 kv. m butas re-
novuotame name, Šiltnamių g., 5 
aukšte iš 5. Tel. 8 604 75814

3 kambarių butas Liškiavos g., 3 
aukšte iš 5. Kaina – 38500 Eur. 
Tel. 8 602 04309

3 kambarių 67,67 kv. m butas 3 
aukšte iš 9, Vytauto g. Butas su-
remontuotas su baldai ir buitine 
technika. Kaina – 65000 Eur. Tel. 
8 687 37575

4 kambarių 70 kv. m butas M. 
K. Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be 
remonto. Kaina – 70000 Eur. Tel. 
8 616 36909

65 a namų valdos sklypas M. 
K. Čiurlionio g. Druskininkuose 
(galima suskirstyti į daug atskirų 
sklypų). Šalia miško, atlikti geo-
deziniai matavimai, miesto komu-
nikacijos. Tel. 8 602 10802

15 a sklypas Neravų kaime su 
pastatais, yra geodeziniai mata-
vimai, komunikacijos. Tel. 8 659 
45939

41 a sodyba Snaigupės kaime. 
Yra gyvenamas namas su ūki-
niais pastatais. Tel. 8 655 66221

0,5 ha namų valdos sklypas su 
sodyba, 25 km nuo Druskininkų, 
prie kelio Kabeliai-Marcinkonys. 
Tel.: 8 686 66080, 8 310 53798

1,22 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Druskininkėlių kaime. 
Yra elektra, priėjimas prie upelio, 
šalia asfaltuotas kelias. Tel. 8 615 
55522

Klojame trinkeles, betonuojame pamatus. 
Tel. 8 611 34643

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811
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Pagerbti pažangiausi Druskininkų abiturientai ir jų mokytojai
Pirmadienį Druskininkų mies-

to muziejuje iškilmingai pagerbti 
„Ryto“ gimnazijos 43-iosios laidos 
abiturientai, gavę aukščiausius 
brandos egzaminų įvertinimus.  
Šiais metais aukščiausius įver-
tinimus gavo 13 abiturientų: Ma-
tas Bodrijė, Dovydas Kalėda, Eri-
kas Mitkus, Rokas Navickas, Lukas 
Neverovas, Ugnė Petrovaitė, Sau-
lė Pronckutė, Marijus Rutkauskas, 
Maria Smirnova, Indrė Suraučiūtė, 
Nedas Aravičius, Gytis Miliauskas, 
Gabrielė Žūkaitė, gimnaziją baigusi 
su pagyrimu.

Druskininkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas padėkojo abi-
turientų tėvams ir mokytojams, o 
aukščiausius įvertinimus gavusiems 
abiturientams įteikė Savivaldybės 
įsteigtas pingines premijas ir padėkas: 
„Jūsų pasiekimai leidžia jumis didžiuo-
tis tėvams, mokytojams ir visai druski-
ninkiečių bendruomenei“, – sakė me-
ras, paraginęs abiturientus ateityje 
sugrįžti į gimtuosius Druskininkus. Tra-
dicinėje, jau 15-tąjį kartą organizuoto-
je abiturientų pagerbimo šventėje juos 
pasveikino ir Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma Jurge-
levičienė, Švietimo skyriaus vedėjas 

Jevgrafijus Samuchovas, Druskininkų 
savivaldybės tarybos Švietimo, kultū-
ros ir sporto komiteto pirmininkas Algis 
Bolys, kiti svečiai. Gimnazijos direktorė 
Egidija Vilkienė ir abiturientų mokyto-
jos Giedrė Matulevičienė, Dalė Urbo-
nienė, Rita Gervelienė pristatė kiekvie-
ną mokinį: pomėgius, veiklas, ateities 
planus. Renginio metu pasveikinti ir 
pedagogai, padėję mokiniams pasiek-
ti puikių rezultatų: Neringa Guželienė, 
Birutė Juodevičienė, Nerijus Plūkys ir 
Edvinas Vilkas. Tėvelių vardu visus pa-
sveikino mama Jūratė Antanavičienė, 
abiturientų vardu tėvams, mokytojams 
ir Savivaldybės vadovams padėkojo 
abiturientė Gabrielė Žūkaitė.

Šventėje skambėjo Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos mokinių 
Austėjos Katčenkaitės atliekama dai-
na „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ (muz. 
G. Kuprevičiaus, ž. K. Sajos, Austė-
jos mokytoja Gražina Vosylienė, kon-
certmeisteris Tauras Olšauskas) bei 
Dorotėjos Bachtijevos lietuvių liaudies 
daina „Vijo vilkas voveraitę“ (harmo-
nizuota M. Noviko, Dorotėjos moky-
toja G. Vosylienė, koncertmeisteris T. 
Olšauskas).

„Mano Druskininkai“ informacija

147 – tiek dvyliktokų šiais metais 
užvėrė „Ryto“ gimnazijos duris. 
Gimnazijos direktorė Egidija Vilkie-
nė džiaugiasi, kad šiemet brandos 
atestatus gavo visi 43-iosios laidos 
abiturientai.

Direktorė apibendrino egzaminų  re-
zultatus: „Jeigu skaičiuotume valstybi-
nių brandos egzaminų balų vidurkius, 
pirmajame trejetuke atsidurtų informa-
cinės technologijos ir užsienio kalbos. 
Informacinių technologijų balų vidurkis 
– 72,5, anglų kalbos – 71,2, rusų kal-
bos – 67. Sunkiausia abiturientams 
buvo matematikos valstybinio brandos 
egzamino užduotis – balų vidurkis 40.“

Egzaminai abiturientams nepakišo 
kojos gauti brandos atestatų ir siekti to-
limesnių tikslų. Aukščiausių įvertinimų 
šiemet net trylika: 11 anglų kalbos ir 2 
informacinių technologijų.

E. Vilkienės teigimu, 43-ioji laida pa-
sižymėjo ne tik dideliu aukščiausių eg-
zaminų įvertinimų skaičiumi, bet ir tuo, 
kad šios laidos abiturientams būdin-
gos šiuolaikinio žmogaus savybės, 
galinčios atnešti sėkmę tolimesnia-
me jų gyvenimo kelyje: „43-iosios lai-
dos dvyliktokai – smalsūs, atviri pa-
sauliui, kritiškai mąstantys, turintys 
savo nuomonę ir nebijantys jos išsa-
kyti, kuriantys jauni žmonės. Jie ne tik 
aktyviai dalyvavo įvairių dalykų olim-
piadose, konkursuose, projektuose, 
mokyklos, miesto ar šalies renginiuo-

se, sporto varžybose, bet ir patys kūrė 
scenarijus, vedė bei organizavo rengi-
nius. Tai pirmieji mūsų gimnazistai, iš-
drįsę pademonstruoti viešojo kalbėji-
mo gebėjimus mokinių konferencijose: 
„Prezidentas Kazys Grinius – žinomas 
ir nežinomas“ ir „Lietuvos nepriklauso-
mybei – 100. Valstybingumo pradžia“, 
– gerų žodžių abiturientams negailėjo 
direktorė.

Šiemet „Ryto“ gimnaziją viena abi-
turientė, Gabrielė Žūkaitė, baigė su 
pagyrimu. Jos brandos atestate: an-
glų kalbos 100-ukas, lietuvių kalbos 
ir literatūros egzamino – 99 balai, bi-
ologijos – 97 balai, matematikos – 95 
balai. Mergina patikino, kad geri įverti-
nimai gauti nuolatinio darbo ir pastan-
gų dėka: „Nors ir nesitikėjau tokių gerų 
įvertinimų, jais labai džiaugiuosi.“ Aukš-
tojo mokslo abiturientė ketina siekti Lie-
tuvoje – studijuos mediciną.

Antradienį „Ryto“ gimnazijoje su-
rengtų išleistuvių metu įteiktos vien-
kartinės stipendijos: 1994-ųjų laidos 
abituriento Tado Šarapovo – Dovydui 
Kalėdai ir Gabrielė Žūkaitei; 2000-ųjų 
laidos abituriento Dariaus Šavolskio – 
Indrei Suraučiūtei (geriausiai anglistei); 
matematikų Bronės ir Jevgrafijaus Sa-
muchovų – Erikui Mitkui (geriausiam 
matematikui).

Parengė Miglė Krancevičiūtė 

Su „Ryto“ gimnazija atsisveikino 43-ioji abiturientų laida

Iškilmingai pagerbti „Ryto“ gimnazijos 43-iosios laidos abiturientai, gavę aukščiausius brandos egzaminų įvertinimus/Justino Kygos 
nuotrauka

Šiemet „Ryto“ gimnazija atsisveikino su 147 abiturientais. Brandos atestatus gavo visi 43-iosios laidos dvyliktokai/Andriaus Švitros nuotrauka

„Nors ir nesitikėjau tokių gerų įvertinimų, jais labai džiaugiuosi. Tai buvo nuolatinio darbo 
rezultatas,“ – teigė su pagyrimu gimnaziją baigusi G. Žūkaitė/Andriaus Švitros nuotrauka

Gimnazijos direktorė E. Vilkienė: 
„43-iosios laidos dvyliktokai – smalsūs, atviri 
pasauliui, kritiškai mąstantys, turintys savo 
nuomonę ir nebijantys jos išsakyti, kuriantys 
jauni žmonės.“/Andriaus Švitros nuotrauka


